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طلیعه:
هشت سال دفاع مق ّدس ملّت مسلمان و شریف ایران و مجاهدات همیشه ماندگار
رزمندگان اسالم ،با همة فراز و نشیبهایش ،به خلق فرهنگی غنی منجر شد که به
عنوان «فرهنگ مقاومت و پایداری» شناخته میشود.
در سایة فرهنگ مقاومت و پایداری ،فرهنگ شهادتطلبی و ایثار به واسطة ریشه
و خاستگاه تاریخی خود ،نوعی فرهنگ دینی است که میتواند نسخة شفابخشی
تمامیت ارضی کشور در مقاطع
برای حفظ آرمان و ارزشهای انقالب اسالمی و
ّ
گوناگون و در عصر دسایس مختلف دشمنان داخلی و خارجی باشد .یافتهها و
دستاوردهای تاریخی از صدر اسالم تاکنون بیانگر این واقعیت شگرف است که
فرهنگ شهادتطلبی گوهر گرانسنگی است که به عنوان کارآمدترین و مؤثرترین
عنصر در پیشبرد اهداف واالی اسالم و قرآن مطرح بوده است.
فرهنگ شهادتطلبی یعنی خداباوری و خدامحوری ،ایمان به معاد ،اعتقاد راسخ
ّانیت اسالم ناب مح ّمدی(ص) ،ایستادگی در مقابل دشمنان ،ایثار و فداکاری
بر حق ّ
تبری،
جهت حفظ میراث ماندگار دین مبین اسالم ،شوق جهاد ،تجلّی تولّی و ّ
الحسنین (پیروزی یا شهادت در راه خدا).
خستگیناپذیری و اعتقاد به ا ِحدی ُ
شهدا انسانهای وارسته و به خدا پیوستهای بودند که فرهنگ شهادت را خلق
کردند و زندگانی شهیدان ،یعنی آنان که در کوران حوادث و مصائب و در مصاف با
ابتالئات و آزمایشهای الهی با اقتدای به سرور و ساالر شهیدان ،حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) سربلند بیرون آمدند و به حیات چند روزة دنیا معنا و مفهوم خاصی
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وصیتنامههای وزین و عبرت آموزشان ،بسیار خواندنی است.
بخشیدهاند ،همراه با ّ
مطالعة زندگانی شهیدان هم موجب گسترش ابعاد روحی و فکریمان خواهد شد و
هم با سیری در احوالشان خواهیم توانست به کشف سیمای حقیقی آن آرمیدگان
در جوار حق نائل گردیم و راهی را که رفتهاند را بشناسیم تا آن را چراغ راه و الگوی
خود قرار دهیم.
خدای بزرگ و مهربان را با تمام وجود شاکریم که این توفیق را نصیب ما فرمود
تا بخش دیگری از معارف واالی شهدای شهرستان آران و بیدگل را در قالب جلد
پنجم کتاب «طائران قدسی» تقدیم نماییم.
در این مجموعه نیز همانند چهار جلد قبلی ،یادنامة یکصد شهید اعم از زندگینامه
وصیتنامه آنان به زیور طبع آراسته شد .امید که این کوشش اندک ،موجب قبول
و ّ
درگاه حضرت حق باشد و اسباب فعالیت آن ملکوتیان و رضایت خانوادههای ّ
معظم
شهیدان شهرستان عزیز و والیتپرور ما را فراهم آورد .از خداوند م ّنان مسئلت
مینماییم .تا توفیق تدوین جلدهای بعدی را نیز نصیب ما درماندگان وادی حیرت
و شیدایی بر جایماندة از کاروان شهیدان عطا فرماید ،إنشاءاهلل.
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مجمع رزمندگان ثاراهلل شهرستان آران و بیدگل
بهمن 91

علیرضا آبیاری بیدگلی
نام پدر :علیعباس
تولد1345/1/1 :
شهادت1361/8/18 :
محل شهادت :عینخوش
عملیات :محرم
عضویت و شغل:بسيجي – کارگر
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی بیدگل
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عليرضا در روز ا ّول فروردین  1345مصادف با عید سعید فطر در بیدگل بهدنیا آمد.
به علّت مشکالت مالی خانواده ،در سال د ّوم راهنمایی ترک تحصیل نمود و به
عنوان کارگر در کارخانة حریربافی کاشان مشغول کار شد.
سن کم ،در ابتدای سال
مقارن با دوران جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،علیرغم ّ
 1361برای پیوستن به صفوف رزمندگان ،در بسیج مشغول گذراندن آموزش نظامی
شد و پس از طی یک دورة آموزش نظامی در اصفهان ،در تیر  1361به جبهة جنگ
اعزام شد .وی در عملیات رمضان (شلمچه) شرکت نمود و از ناحیة بازوی چپ
مجروح و در بیمارستان اراک بستری شد.
محرم (عینخوش)
پس از بهبودی نسبی مج ّدداً به جبهه نبرد اعزام و در عملیات ّ
شرکت نمود که بعد از شرکت ف ّعال در این عملیات ،در روز سه شنبه 1361/8/18
به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عليرضا آبیاری بیدگلی:
 خدایا! مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودم را ببینم وجمال زیبای تو را مشاهده کنم.
 اینجانب به فرمان امام که فرمودند جبهههای جنگ را خالی نکنید ،احساسمسئولیت کردم و به سوی جبههها حرکت کردم و به این عمل افتخار میکنم تا با
چند قطرهی خون خود مانعی را از سر راه انقالب بردارم.
 ملّت شهیدپرور! گوش به فرمان امام و رهبر انقالب باشید .اکنون که به برکترهبری امام خمینی و خون شهدای عزیزمان ،درخت انقالب اسالمی نمایان شده
و در دل ا ّمت اسالم ریشه دوانیده ،مستکبران دیگر توان مقابله با سیل خروشان
انقالب را ندارند.
 قدر انقالب را بشناسید و آن را با تمام جان پاس دارید. ای جوانانی که در خواب غفلت فرو رفتهاید! چشمان خود را باز کنید؛ ببینید کجاهستید و چه کار میکنید؟ ای کارگران تا آنجا که میتوانید تالش کنید.
چرا که کارخانه یک جبهة بزرگ در برابر قدرتها است .با فکر خود در برابر
آمریکا و ...استقامت کنید.
 ای مادر مهربان و پدر گرامی! خدمت شما سالم عرض میکنم و از شما ّتشکر
میکنم .مادر مهربانم! به بزرگی خود مرا حالل کنید و مرا ببخشید.
 خواهران و برادر مهربانم ! با تالش و کوشش ،این انقالب را یاری کنید. اگر لیاقت شهادت پیدا کردم ،بر شهادت من گریه نکنید و امام را دعا کنید.امضا1361/4/16 :
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هی
م
ن
احسان اربا ی وشآبادی
نام پدر :اسماعیل
تولد1343/1/2 :
شهادت1361/4/24 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد نوشآباد
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احسان در سال  1343و در اوج خفقان رژیم منحوس و مخوف پهلوی ،پا به
عرصة گیتی نهاد.
آن روز ،نوشآباد شاهد والدت طفلی بود که سیمایش حکایت یاران بدر ،اُحد و
عباس میدرخشید.
خندق را داشت و در جبینش ،نور حسینی و غیرت ّ
سن
این کودک پس از طی دوران خردسالی در دامان مادری عفیف و مهربان ،در ّ
شش سالگی وارد دبستان شهید ناصر فکری شد و همواره در کار کشاورزی ،یار و
مددکار پدر عزیزش بود.
او بعد از اتمام مقطع ابتدایی به مدرسة تقوی کاشان قدم نهاد و مج ّدداً برای اتمام
سال س ّوم راهنمایی ،مدرسة شهید احسان روحی نوشآباد را برگزید.
وی که از روحی لطیف و سرشار برخوردار بود ،در همة صحنههای اجتماعی و
انقالبی حاضر شده و برای ادامة تحصیل در مقطع متوسطه نیز به کاشان هجرت کرد.
احسان با انتخاب رشتة تجربی ،سال ا ّول را در دبیرستان محمودیه ،همراه با ایفای
نقش الهی خود در انقالب اسالمی آغاز کرد و با اعتقادات ناب برگرفته از تعالیم
اسالمی ،در تمامی صحنهها حاضر شد.
با سرنگونی رژیم پادشاهی ،سال د ّوم دبیرستان را تا پایان دوران متوسطه ،در
دبیرستان امام خمینی(ره) ادامه داد.
در سال  ،1360به عضو ّیت بسیج درآمد و با ملحق شدن به انجمن اسالمی
نوشآباد ،وظایف اجتماعی خود را شدت بخشید.
احسان در اوج حماسههای رزمندگان ،هر روز شاهد شهادت دوستان و یاران بود
و با حالتی خاص میگفت« :نمیتوان تح ّمل کرد که هر روز شاهد تشییع جنازة
شهیدان باشیم و اینجا بیتفاوت بوده ،خود را به جبهه نرسانیم».
وی که بیصبرانه در انتظار لحظة دیدار موال و مقتدای خود بود ،دیگر صبر نکرد و
در حالی که د ّومین امتحان از ثلث د ّوم سال چهارم دبیرستان را پشت سر میگذاشت،
در تاریخ  ،1361/2/3برای آموزش رزمی به اصفهان عزیمت کرد و بالفاصله پس
از اتمام دوره ،به جبهة دارخوین اعزام شد.
در م ّدت شصت روزی که در جبهه بود چهرهاش  ،چنان نورانی و ملکوتی شده
بودکه همه به او عشق میورزیدند تا اینکه پس از حضور در عملیات گستردة
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«رمضان» با رمز «یا صاحبال ّزمان ادرکنی» ،سرانجام در تاریخ  ،1361/4/24به
آرزوی دیرینة خود که شهادت و لقای حق بود ،رسید و عارفانه به مقام قرب الهی
و جوار ابدی ملحق شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّت نامه شهيد احسان ابراهیمی نوشآبادی:
 یکی از افتخارات من ،حضور در جبهه است زیرا به آرزوی دیرینهام که دفاعاز اسالم و فداکاری در راه حق است ،نائل شدم و امیدوارم خداوند مرا در صف
جهادکنندگان در راهش قرار دهد.
(عج)
 امیدوارم که بتوانم یک سرباز برای اسالم و حضرت مهدی باشم. جان من عزیزتر از جان علیاکبر امام حسین(ع) نیست و همان جملهای را میگویمسیدالشهداء(ع) فرمود« :دین مح ّمد(ص) سرافراز و سربلند نمیگردد ،مگر با
که موالیم ّ
کشتهشدن من ،پس ای شمشیرها مرا دربرگیرید».
 ای پدر و مادرم وقتی که اسالم عزیز در خطر است ،باید خون داد و آن راآبیاری نمود.
 برای شما در قبال این که اگر لیاقت شهادت را پیدا کردم ،صبر و استقامت رامسئلت مینمایم و آرزو دارم که با صبر ،مشت محکمی بر دهان ضدانقالبیون بزنید.
 امیدوارم که بتوانم یک سرباز برای اسالم و حضرت مهدی(عج) باشم. یکی از افتخارات من ،حضور در جبهه است؛ زیرا به آرزوی دیرینهام که دفاعاز اسالم و فداکاری در راه حق است ،نائل شدم و امیدوارم خداوند مرا در صف
جهادکنندگان در راهش قرار دهد.
 آنگاه که اسالم در خطر است ،باید خون داد و آن را یاری نمود.21

غالمرضا احمدی محّمدآبادی
نام پدر :زینالعابدین
تولد1347/3/10 :
شهادت1364/6/18 :
محل شهادت :اُشنویه
عملیات :قادر
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي روستای علیآباد کویر آران و بیدگل
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غالمرضا در دهم خرداد  1347در شهرستان کاشان و در خانوادهای متدین ،پا به
عرصة گیتی نهاد.
او از اوان کودکی همراه با اولیای گرامیاش در جلسات مختلف مذهبی ،قرائت
و آموزش قرآن مجید و هم چنین مجالس عزاداری حضرت امام حسین(ع) شرکت
میکرد.
غالمرضا عشق به جهاد ،مبارزه و شهادت در راه دفاع از حریم والیت و ارزشهای
طفولیت در جان و روح لطیفش مستحکم نمود؛ به گونهای
الهی و انسانی را از زمان
ّ
که خود را برای جهادی عظیم در آیندة نزدیک آماده ساخت.
وی پس از اتمام دوران ابتدایی ،در حالی پای به مدرسه راهنمایی گذاشت که اوج
انقالب اسالمی ایران به رهبری حضرت امام(ره) بود.
غالمرضا عشق به والیت و رهبر انقالب اسالمی را با شرکت در راهپیماییها و
پخش اطالعیههای امام به ظهور رسانید و پس از پیروزی انقالب اسالمی در پایگاه
بسیج ،در ح ّد توان خود ،نسبت به پاسداری از نظام اسالمی تالش و کوشش نمود.
دوران دفاع مق ّدس ،آغاز حماسههای جاویدان این شهید گرانقدر بود .وی پس از
حضور در دبیرستان امام خمینی(ره) و انتخاب رشتة تجربی ،مشغول تحصیل گردید.
ا ّما گویی روح بلند و سازشناپذیر این نوجوان ،به مکان دیگری تعلّق داشت و آن
فضای روحانی و شهادتطلبی دانشآموزان دبیرستان و باالخص همکالسیهایش
موجب شد ،پس از اتمام پایة د ّوم تجربی ،دیگر نتواند در مدرسه بماند .لذا به حسب
تکلیف و به فرمان امام خمینی(ره) ،پس از امتحانات خرداد  1364عازم جبهههای
غرب کشور شده و همچون یک بسیجی مخلص مشغول خدمت شد.
عشق به شهادت و وصال حضرت دوست ،تح ّول عجیبی در غالمرضا ایجاد
کرده بود .این نوجوان که سالها قبل با امام و مقتدایش پیمان بسته بود ،سر از پا
نمیشناخت و سرانجام پس از سه ماه حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل ،در
عملیات «قادر» در تاریخ  ،1364/6/18به خیل عظیم شهیدان انقالب اسالمی و دفاع
مق ّدس پیوست و روحش که جلوهای از انوار تابناک الهی شده بود ،از سرزمین اُشنویه
در غرب کشور به آسمانها عروج کرد .او در جوار موال و امام خویش ،حضرت امام
حسین(ع) به میهمانی و همجواری شهیدان سرافراز مفتخر گردید و پس از حدود پنج
24

سال ،پیکر مق ّدسش به وطن بازگشت و طی مراسم باشکوهی به خاک سپرده شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمرضا احمدی مح ّمدآبادی:
 عزیزان! بهترین راه برای حفظ ارزشهای انقالب و نظام ،تبعیت محض ازوالیت فقیه و در رأس همه ،امام خمینی ،این شخصیت بینظیر ،میباشد .اگر
روزی توانستیم این والیت و تبعیت را در جان و روح خود تثبیت نماییم ،آن روز
هیچ دشمنی جرئت تجاوز به این مرز و بوم را حتی در فکر خود ایجاد نخواهد کرد.
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رضا افتادگان بیدگلی
نام پدر :حسن
تولد1342/5/1 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي – دانشجو
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی بیدگل
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رضا در ا ّول مرداد  1342در بیدگل متولّد شد .وی پس از طی مراحل کودکی ،عازم
مدرسه شد .او بعد از اخذ دیپلم تجربی ،در دانشسرای تربیت معلّم قبول شد ولی
شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران باعث شد که درس را رها کند و برای خدمت
به محرومین جامعه از سوی جهادسازندگی عازم چابهار (سیستان و بلوچستان) شود.
م ّدتی در بخش پیرسهراب چابهار مشغول خدمت به محرومین بود که در تاریخ
 1360/8/12تصمیم گرفت به همراه دیگر دوستان خود از آن جا عازم جبهة جنگ
علیه صدام متجاوز در منطقه سوسنگرد و بستان شود.
از این که احساس میکرد خانواده عالقهمند به ادامه تحصیل او در دانشسرای
تربیتمعلّم بودند ،در نامهای خطاب به آنان گفت« :اگر منظور ،تحصیل علم و اخالق
است انسان باید آن را در جبهه بیاموزد؛ انسان در جبهه ساخته میشود» .پس از
پایان مأموریت ،م ّدتی را در دانشسرا مشغول تحصیل شد و نزدیکی امتحانات بود که
حضرت امام خمینی در پیامی خطاب به جوانان نیاز جبهه را به نیرو اعالم فرمودند
که این شهید ،امتحانات پایان ترم را رها کرد و داوطلبانه در تاریخ 1361/4/28
عازم جبهه شد.
بعد از شرکت در عملیات رمضان (شلمچه) ،در شب پنج شنبه  1361/5/7به
شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد رضا افتادگان بیدگلی:
 خداوندا! شاهد باش که برای یاری دین تو با این کولهبار پر از گناه به سوی تومیآیم .مرا ببخش ،امیدوارم با ریختن خون ناچیز خود رضای تو را بهدست آورم.
 پدر و مادرم! ناراحت نباشید که بهترین دوران زندگی خود را میگذرانم .اینموفقیتها همیشه و برای هر کسی به وجود نمیآید ،انسان باید لیاقت حضور در
جبهة دفاع از کشور را پیدا کند.
(ع)
 سالم بر تو ای علیاکبر امام حسین که چنان شور شجاعت و شهادت را دردل جوانان ما قراردادی!  ...سالم بر تو ای رهبر انقالب اسالمی امام خمینی! ...
 آری! حزباهلل از مرگ نمیهراسد ،بلکه به این مردنها افتخار میکند. مردم شهیدپرور! اگر میخواهید در نزد خدا افتخار جاویدان پیدا کنید ،از والیتفقیه اطاعت مطلق داشته باشید.
 پدر و مادرم! مبادا از نبودن جسم بیارزش من در این دنیا کوچکترین ناراحتیبه خود راه دهید ،عاقبت همه بهسوی او میرویم.
 پدر ،مادر ،خواهر و برادرانم! عروسی من در جبهه و عروس من شهادت استغرش توپ و گلولة دشمن ،عقد مرا خواهند خواند  ...إن شاءاهلل همه در
که صدای ّ
راه اهلل قدم بردارید و دست از امام و رهبرتان برندارید.
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احمد اقبالی نوشآبادی
نام پدر :عبّاس
تولد1337/9/1 :
شهادت1361/3/3 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بیتالمق ّدس
عضویت و شغل :بسيجي
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد نوشآباد
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احمد در ا ّول آذر  1337در نوشآباد بهدنیا آمد .پدرش کشاورز و مادرش قالیباف
بود .او اهل ورزش بود و در دوران جوانیاش فوتبالیست خوبی بود.
دوران خدمت سربازیاش مصادف با اواخر حکومت شاه بود که در همان ا ّیام در
فعالیتهای علیه شاه شرکت میکرد.
او از اعضای ف ّعال شورای محلّه بود و در خدمت به مستمندان بسیار پرتالش و
مخلصانه بود .با اینکه متأهل و دارای زندگی بود ولی بیشتر اوقاتش را صرف
خدمت به مردم میکرد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،در اوایل سال  1361به جبهه اعزام و
در عملیات بیتالمق ّدس شرکت نمود و در همان عملیات در تاریخ 1361/3/3یعنی
روز آزادسازی خرمشهر سرفراز به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد اقبالی نوشآبادی:
 پدر ،مادر ،همسر ،خواهران و برادرانم! شما که در تشییع جنازهام شرکت کرداید ،از شما میخواهم پیرو والیت فقیه باشید و یک لحظه از آن جدا نشوید.
 برادران ،همه با هم باشید و به ریسمان الهی چنگ بزنید و به مثل یک خانوادهروحانیت مبارز و مکتبی جدا نشوید.
باشید و از
ّ
 اینجانب وظیفة شرعی خود دانستم که به میدان جنگ علیه متجاوزین اعزامشوم و تا آنجا که جان دارم برای اسالم و قرآن و ناموسم دفاع کنم.
 همسر عزیزم! وقتی به درجة رفیع شهادت رسیدم ،فرزندم ابوالفضل را لباسشاد بپوشان.
 پدر ،مادر ،همسرم ،برادران و خواهرانم! اگر در طول زندگیام از فرمان شماسرپیچی کردهام و با شما تندی کردهام ،مرا از لطف و َک َرمتان ببخشید.
 ای عزیزانم! زندگی یک کالس درس بیش نیست که انسان دیر یا زود بایدامتحان خود را پس بدهد .من برای نابودی دشمنان متجاوز ،داوطلب به جبهه رفتم
شاید موقع امتحان فرا رسیده باشد ،اگر شما را تنها گذاشتم مرا ببخشید .باز تکرار
روحانیت جدا نشوید.
میکنم از
ّ
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ّ
ل
ق
تیمور (عبد الله) ا با یان
نام پدر :غالمرضا
تولد1345/1/1 :
شهادت1364/7/15 :
ّ
(خط پدافندی)
محل شهادت :غرب کشور
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده عبداهلل(ع) ابوزیدآباد
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تیمور در ا ّول فروردین  1345در شهر ابوزیدآباد بهدنیا آمد .وی تحصیل خود را تا
پایان دوره ابتدایی ادامه داد و برای کمک به خانواده به شغل کشاورزی پرداخت و
گاهی نیز به شغل کارگری در امور شیشهبری و نقّاشی ساختمان هم میپرداخت.
دوران جنگ داوطلبانه عازم جبهه نبرد شد و در همان مرحله ا ّول ،از ناحیه پا به
شدت مجروح و در بیمارستان شهید چمران شیراز بستری شد.
مجروحیت ،از خدمت سربازی معاف شد ولی آرام نگرفت و م ّدتی بعد به
به علّت
ّ
عضو ّیت جهادسازندگی درآمد و در قسمت انتظامات آن مشغول خدمت شد .او عضو
ف ّعال انجمن اسالمی روستا هم بود.
پس از م ّدتی به عضو ّیت سپاه درآمد و از این طریق راهی جبهههای جنگ شد.
او ماهها در میدان جنگ با متجاوزین بعثی جنگید و مج ّدداً از ناحیه گردن و سینه
مجروح شد تا اینکه در تاریخ  1364/7/15در منطقه کردستان (ارتفاعات هزار قلّه)
از ناحیه سر به شدت مجروح و به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد تیمور(عبداهلل) اقبالیان:
 من چون دفاع را واجب دانستم ،برای یاری حسین زمان و دفاع از خاک پاکوطن عزیز و دفاع از ناموس ،به جبهههای نبرد شتافتم.
 شهادت میوهای است که نمیتوان آن را کال و نارس از درخت چید .من بهسوی محبوبم میروم تا شما زنده باشید.
 هرگز امام خمینی ،رهبر جهانی را تنها نگذارید ،چون خودتان گفتهاید ما اهلکوفه نیستیم ،حسین تنها بماند ،حسین زمان را یاری کنید.
 خداوند به شما مؤمنین وعدهای داده است که روزی بر کفر پیروز خواهید شدو پرچم حزباهلل در جهان به اهتزاز درمیآید.
 من نزد مادرم خجل هستم که نتوانستم درختی پرثمر برای مادرم باشم تادر آینده از ثمر من جامعه استفاده کند .از مادرم طلب عفو میکنم .مادرجان! دلم
میخواهد در شهادت من خرسند باشید و خوشحال باش از این که فرزندت را در
راه خدا دادی که باعث افتخار و سرافرازی من و تو در روز محشر است.
 پدر مهربان! زحمتهایت را فراموش نمیکنم ،دلم میخواست بزرگ که شدمبه تو کمک کنم ولی خودت بهتر میدانی که من برای یاری حسین زمان به جبهه
اعزام شدم  .به بزرگیات مرا ببخش .اگر من در راه خدا رفتم امام حسین(ع) هم
علیاکبرش را در راه خدا داد .تا آخرین قطره خون امام را یاری کنید.
 من از ملّت ایران میخواهم اگر همه کشته شدید و حتی یک نفر هم باقی بماند،آن یک نفر سینه سپر کند و تسلیم دشمن نشود ،چون مؤمنین فقط تسلیم خدایند.
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م صطفی امیدی بیدگلی
نام پدر :حسن
تولد1342/6/27 :
شهادت1362/5/1 :
محل شهادت :پیرانشهر
عملیات :والفجر2
عضویت و شغل :بسيجي – معلّم
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی(ع) بیدگل
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مصطفی در بیست و ششم مهر  1342متولّد شد .وی شش ساله بود که وارد
دبستان شد .مصطفی ضمن تحصیل ،همواره در کارهای منزل ،پدر و مادرش را یاری
میکرد و از آنجا که رنجهای خانواده را به خوبی درک میکرد ،بدون آنکه کسی
او را مجبور کند ،در تعطیالت به قالیبافی مشغول میشد .پس از اتمام دوره دبستان،
وارد مدرسه راهنمایی شهید خدمتی(نظام وفا) شد .در این مقطع از تحصیالت بود
که در جلسات مذهبی دانشآموزان حضوری ف ّعال داشت.
ورودش به دبیرستان با تظاهرات علیه رژیم منحوس پهلوی مقارن شد و همانند
بسیاری از جوانان ،در راه اندازی تظاهرات نقش بسزایی داشت.
از خصوصیات اخالقی او که زبانزد خاص و عام بود ،خلق و خوی پسندیده همراه
تبسم و سکوت او بود .بهندرت ناراحت میشد و فردی با گذشت بود.
با ّ
وقتی که امام فرمان داد جوانان در برداشت محصوالت کشاورزی به کشاورزان
کمک کنند مصطفی هم عازم دشت و صحراها شد و در هوای گرم و مش ّقتآور
همراه دیگر دانشآموزان به کشاورزان کمک میکرد.
عالقه زیادی به مطالعه کتب غیردرسی داشت و در کارهای فرهنگی فعالیت
میکرد و به همین علّت در انجمن اسالمی دبیرستان یکی از ف ّعالین آن بهشمار
میرفت.
وقتی دیپلم گرفت ،یک سال از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذشته بود .تا
قبل از این که به جبهه اعزام شود ،همراه دیگر رفقایش به دیدار خانوادههای شهدا
و جانبازان میرفت .عشق و عالقه وافرش به نظام جمهوری اسالمی و دفاع از آن
باعث شد که برای ا ّولین مرتبه به سیستان و بلوچستان اعزام و در جهادسازندگی
مشغول شود.
پس از م ّدتی برای ثبتنام در تربیت معلّم و دریافت دفترچه خدمت سربازی به
آغوش گرم خانواده برگشت و پس از انجام امور اداری و استخدامی خود ،به فکر
حضور در بین رزمندگان جبهههای نبرد بود و روح پرخروشش آرام نگرفت .از این
رو به پادگان آموزشی معرفی و پس از گذراندن دوره آموزشی به جبهه اعزام و در
عملیات بیتالمق ّدس شرکت کرد و در این عملیات مجروح شد که پس از بهبودی
نسبی مج ّدداً به جبهه اعزام و در عملیات والفجرمق ّدماتی شرکت کرد.
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نیمه د ّوم ماه مبارک رمضان بود که از طرف بسیج برای اعزام به جبهه اعالم
همگانی شد .ایشان هم با خیل بسیجیان به جبهه اعزام و در حالی که میرفت تا با
پاکسازی میادین مین ،راه را برای گردانهای عملکننده رزمندگان برای یورش به
دشمن بعثی زبون باز کند ،در تاریخ  1362/5/1با ترکش خمپاره دشمن به آرزوی
دیرینهاش که همان شهادت بود رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد مصطفی امیدی بیدگلی:
 پیام من به دانشآموزان و محصلین عزیز این است که هرچه بیشتر به مطالعهبپردازید تا بتوانید در آینده هرچه بیشتر به اسالم و کشور اسالمی خدمت کنید و آگاه
باشید که مبادا افراد منحرف و منافق شما را گول بزنند و خدای نکرده به انحراف
بکشانند که این بزرگترین ضربه است که به اسالم وارد میآید.
 پدر و مادر گرامی! گرچه خیلی دلم میخواست که در میان شما باشم و ازمحبتها و دوستیهای شما بهرهمند شوم ،لیکن اسالم به من اجازه نمیدهد که در
ّ
خانه بمانم و کفّار به دین و کشور ما تجاوز کنند و امیدوارم که همچنان که با رضایت
کامل شما به جبهه آمدهام ،اگر انشاءاهلل به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت
در راه خداست رسیدم؛ هیچگونه ناراحتی به خود راه ندهید که موجب خوشحالی
دشمن شود و با شادی و خوشحالی خود ،ضربهای محکم به دشمنان اسالم بزنید.
 معبودا! مرگ مرا شهادت در راه خود قرار بده و مرا از گمراهی نجات بده. محبوبا! به من آگاهی شناختن راه پیامبران و ائمه؛ به دوستان ،صداقت و(ع)
بردباری و به مادرم ،صبر فاطمهگونه(س) و به پدرم ،پایداری و بردباری علیگونه
و به برادرانم ،مقاومت و به خواهرانم ،پیامرسان خون شهیدان همانند زینب(س) و به
خویشان و آشنایان ،شناخت و بینشی که راه را از چاه بشناسند و به مردم ،شناختی
که دست از وحدت خود برندارند و به مسئولین مملکت ما تعهد و به همه و همه
ایمان عطا بفرما تا در راه تو و برای تو به عبادت مشغول باشیم.
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مهدی بابایی
نام پدر :غالمحسین
تولد1349/6/30 :
شهادت1367/1/29 :
محل شهادت :فاو
عملیات :تک عراق
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده حسین(ع) بیدگل
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مهدی در شب میالد منجی عالم بشر ّیت امام عصر
متولّد شد.
او در دامن خانوادهای مذهبی و متدین پرورش یافت .زحمات پدر و مادر مهدی
در بهدست آوردن رزق و روزی حالل ،مهدی را بر آن داشت که با عشق به اهل
بیت عصمت و طهارت(ع) رشد کند.
هنگامی کفّار بعثی با تمام توان و با پشتیبانی ابرقدرتها به کشور اسالمی ما
حمله کردند ،عشق به شهادت در درونش شعله ور شد و خودش را در مقابل اسالم
و کشور اسالمی و از همه مهمتر در مقابل خدا و ائمه مسئول دانست و به ندای
امام زمان لبیک گفت و روانه جبهههای حق علیه باطل شد.
آری! قبل از این که توان جسمیاش به او اجازه بدهد که روانه جبههها شود به
کسانی که جبهه میرفتند ،غبطه میخورد و باالخره پس از تالش و پیگیریها
توانست به پادگان آموزش اعزام و پس از طی دورة مقدماتی به جبهه اعزام شود.
مهدی همیشه در پایگاه بسیج صاحبالزمان(عج) شرکت ف ّعال داشت و در جلسات
قرائت قرآن حضور پیدا میکرد و در اوقات فراغت نیز در کار قالیبافی به والدینش
کمک میکرد .هنگامی که به جبهه اعزام شد در عملیات والفجر 8شرکت و در
فتحفاو عراق حضور یافت تا این که در تاریخ  1367/1/29در تک عراق به شهادت
رسید و پس از دوازده سال پیکر مطهرش به وطن بازگشت و در شب شهادت امام
رضا(ع) بر دوش یارانش تشییع شد.
(عج)

در تاریخ 1349/6/30

روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مهدی بابایی:
 باید بگویم که من به میل خود و خواست خودم به جبهه آمدهام و پیام من بهتمام مادران این است که مادران! نکند خدای نکرده از رفتن فرزندانتان به جبهه
(ع)
جلوگیری کنید .چرا که فردا نمیتوانید در حضور خدا جواب زینب و دختران حسین
را بدهید.
 پیام من به برادران بسیجی این است که در کارهایتان ا ّول خدا را درنظربگیرید و همیشه سعی کنید در حال استغفار از خداوند باشید .همیشه در راه او قدم
روحانیت مبارز جدا شوید که آن روز ،روز شکست شماست
بردارید .نکند که شما از
ّ
و حضورتان را در مساجد ،جبهه و سنگر مدرسه حفظ کنید.
 مادرم! بگذار تا با شهادتم زندگی خاموش را روشن بسازم .مادرم! من از بین تمامرنگها رنگ سرخ را و از بین تمام گلها گل الله را و از بین تمام باغها گورستان
را و از بین تمام مرگها شهادت را پذیرفتهام.
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محّمد بادپی آرانی
نام پدر :حسین
تولد1348/9/20 :
شهادت1365/11/17 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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مح ّمد در روز جمعه  1348/9/20در خانوادهای مذهبی و متوسط متولّد شد .مادرش
دوران نوزادی او را اینگونه توصیف میکند« :مح ّمد دو ماهه بود که یک روز هنگام
ظهر موقع اذان به صورت غیرمنتظرهای برای یکبار دهان باز کرد و اهللاکبر گفت.
از گفتن این کالم چند نفری که در کنار او بودند تعجب کردند و شگفتزده شدند.
این موضوع گذشت تا هفده سال و یک ماه و بیست و یک روز ،روز جمعهای بود
که خبر شهادت او را به ما دادند».
مح ّمد دوران کودکی را به خوبی سپری کرد و سال  1354بود که وارد دبستان
17شهریور شد .کالس س ّوم دبستان بود که انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام
سن کمی که داشت ،به همراه پدرش در راهپیماییها
خمینی(ره) شروع شد و ایشان با ّ
حضور پیدا میکرد .او دوران راهنمایی را در مدرسه صباحی و دوره دبیرستان را در
مدرسه شهیدان عبداللّهی طی کرد.
مح ّمد در دوران کودکی و نوجوانی فردی قانع بود .نماز خواندن را از هفت سالگی
شروع کرد.
نقّاشیاش خیلی خوب بود و این هنر او باعث شده بود وقتی که وزیر آموزشوپرورش
رژیم پهلوی در مدرسه صباحی روی صندلی قرار میگیرد ،مح ّمد عکس او را ترسیم
میکند و به همین علّت مدیر وقت مدرسه ،پدرش را احضار میکند و به او میگوید:
«ببین پسرت چه کار کرده؟» وقتی عکس را مشاهده میکند ،میگوید« :پسرم
کاری نکرده عکس کشیده».
او را تشویق نمیکنند حتی با او برخورد و تنبیه هم میکنند و معلّمش با قرار دادن
خودکار در میان انگشتانش و فشار وارد آوردن باعث متورم شدن انگشتانش میشود.
از سال  1362به بعد با حضور خود در پایگاه بسیج و مسجد خود را آماده میکرد
تا در جبههها حضور پیدا کند .در سال  1365برای آموزش به اصفهان اعزام شد و
حدود چهل روز دوره آموزش نظامی را گذراند و پس از آن به منطقه جنوب اعزام
و به لشکر 8نجفاشرف معرفی و در عملیات کربالی 5در شلمچه شرکت کرد.
مح ّمد در کربالی 5به عنوان تخریبچی حضور پیدا کرد و در همان منطقه به
لقای یار ،که همان شهادت در راه خداست رسید .آری! او به نقل از امامش به وجهاهلل
نظر کرد و برای همیشه جاودانه تاریخ شد.
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پدرش می گوید« :هنگامی که گلزار شهدای مح ّمد بن هالل بن علی(ع) آران را
بازسازی میکردند ،قبر این شهید از سطح زمین باالتر بود و مسئولین امر با اجازه
پدرش قرار شد که مقداری قبر را پایین ببرند وقتی که قبر شکافته میشود  ،جنازه
وضعیتی که روز ا ّول دفن
پیدا می شود که پس از پانزده سال پیکر شهید با همان
ّ
شده بود در قبر قرار داشت که جنازه را بغل کردم و پس از پایین بردن سطح قبر،
پیکر فرزندم را در جای خودش قرار دادم».
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمد بادپی آرانی:
 پدر عزیزم! فرزند ناقابل خویش را حالل کن .صبر و تقوا را پیشه خویش گردانکه گرامیترین بندگان نزد خدا پرهیزکارترین آنهاست.
 مادر گرامیام! خواهش میکنم مرا ببخشایی و حالل کنی .سعی کن زندگیزهراگونه داشته باشی.
 ای مردم! بدانید و آگاه باشید که بعضی از این به اصطالح مسلمانها فکر میکنندحق علیه باطل نیست ولی اگر با چشم بصیرت نگاه کنند ،خواهند فهمید
این جنگ ّ
که در اشتباه محض قرار دارند .آیا انسان نمیداند که متجاوز باید تنبیه شود؟ پس
چرا معطلّند و ُمهر سکوت بر لب زدهاند و میگویند باید منتظر امام زمان(عج) بود تا
بیاید و اوضاع را بهبود بخشد.
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حبیبالّله باغبانزاده آرا ین
نام پدر :صفرعلی
تولد1346/6/20 :
شهادت1365/12/4 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات:کربالی5
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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حبیباهلل در بیستم شهریور  1346در محلّه مسلمآباد آران متولّد شد .او از کودکی
فردی متین و چهرهای آرام داشت .از نظر اخالق و برخورد ،زبانزد کوی و برزن بود.
دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدرسه شهید چمران و نیکبخت آران به پایان رسانید.
حبیباهلل اوقات فراغت خود را در کشاورزی به پدرش کمک میکرد و در نماز
جماعت و مراسم مذهبی شرکتی ف ّعال داشت.
او در پایگاه بسیج ،ف ّعاالنه حضور پیدا میکرد .اواخر سال س ّوم راهنمایی بود که
عشق وافر او به حضور در جبهه جسمش را آرام نمیگذاشت تا اینکه پس از گذراندن
دوره آموزشی ،به جبهههای حق علیه باطل اعزام و دو مرتبه از ناحیه سینه و دست
مجروح شد و باالخره در عملیات کربالی 5در شملچه به فیض شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حبیباهلل باغبانزاده آرانی:
 به نام اهلل ،به نام آن که به ما جان داد تا بتوانیم در راه اهداف الهی اسالمجانفشانی کنیم .به نام آن که انسان را از کاملترین موجودات روی زمین قرار داد
تا بتواند به نحو احسن از فرامین و دستورات عالیه اسالم بهرهبرداری کند و تنها در
برابر خدا سجده شکر کند.
 شُ کر خدا را که ما را در زمانی آفرید و م ّنت نهاد که رهبری همچون پیر جمارانداریم و حیف است که از دستورات او استفاده نکنیم و شکر میکنم که توانستم به
وصیتنامههایشان را
ندای حسینگونه رهبر عزیزم پاسخ دهم .شهدا را بنگرید و ّ
مطالعه کنید ،که آنها چگونه شده است که به جبهه آمدهاند؟ و چگونه شده است
که مرگ را مستقبل شده اند؟
(ع)
 سالم بر ا ّمت حزباهلل ،شهیدپرور ،به کسانی که فرزندانی همچون علیاکبر ،عباس(ع) ،قاسم(ع) و علیاصغر(ع) پرورش میدهند!
ّ
روحانیت حمایت کنید،
 تا میتوانید به دستورات امام عزیزمان گوش فرا دهید ازّ
شر این حزب بعث را از منطقه بر َکنید.
به سوی جبههها بشتابید و ّ
 پدرم! در غم من میدانم ناالن هستی ولی صبر کن و صبور باش مثل حسینکه هفتاد و دو یارش را به شهادت رساندند ،صبر کرد .تو هم صبر کن و امیدوارم
که مرا حالل کنی.
 مادرم! باور کن وقتی این قسمت را مینویسم ،اشک از چشمانم بیرون میآیدولی تو هم زینبوار در برابر مشکالت ایستادگی کن و اگر میخواهی در غم من
گریه کنی به یاد علیاکبر حسین(ع) و به یاد ابوالفضل(ع) و علیاصغر(ع) گریه کن.
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اولین شهید خانواده
حسن بوهتکن آرانی
نام پدر :مح ّمدآقا
تولد1345/3/1 :
شهادت1364/1/30 :
محل شهادت :ایستگاه حسینیّه (پادگان حمید)
عملیات:بمباران هوایی
عضویت و شغل :بسيجی -دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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حسن ا ّول خرداد  1345در خانوادهای مذهبی و متوسط در محلّه مسلمآباد آران
متولّد شد.
وی دوران ابتدایی را در دبستان وثوق در محله جنگلآباد آران گذراند و سپس
وارد مدرسه راهنمایی نظاموفا شد .پس از اتمام دوران راهنمایی وارد دبیرستان
شهیدان عبداللّهی شد حسن دانشآموز بسیار باهوش ،ف ّعال و درسخوان بود.
دوران راهنمایی ایشان مصادف با شروع انقالب اسالمی بود که در راهپیماییها و
تظاهرات هم شرکت میکرد.
او همیشه یاریگر افراد محروم و مستضعف بود.
با شروع جنگ تحمیلی توسط صدام پس از گذراندن دوره آموزش عمومی وارد
جبهههای نبرد حق علیه باطل شد و در عملیاتهای بیتالمق ّدس ،رمضان ،بدر و ...
شرکت کرد و از ناحیه پای راست مجروح و منجر به قطع پای ایشان شد.
پس از قطع شدن پای راستش و بهبود نسبی ،مج ّدداً به مناطق عملیاتی اعزام و
در کنار دیگر رفقای همرزمش به نبرد با کفّار بعثی پرداخت.
بیشترین عشق و عالقه حسن در زمانی که از جبهه به مرخصی میآمد ،حضور
در جمع خانوادههای شهدا ،جانبازان و همرزمانش بود .او فردی منظم ،تمیز و مرتب
اهمیت زیادی میداد.
بود و به صلهرحم ّ
حسن عالقه بیح ّدی به امام ا ّمت خمینی کبیر داشت و گوش به فرمان امام بود
سن پایینی برخوردار بود ،شناسنامه برادرش
و به همین علّت چون برای اعزام از ّ
را کپی کرد و در بسیج برای جبهه ثبتنام کرد و در نهایت هم به عشق والیت و
حسینیه (پادگان حمید) عازم ّ
خط نبرد
رهبری امامخمینی(ره) هنگامی که در ایستگاه
ّ
بود ،بر اثر بمباران هواپیماهای دشمن به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسن بوتهکن آرانی:
 اینجانب بنده خدا بَنا به مسئولیتی که در قبال شهدا شرع ًا در خود احساسنمودم راه جبهه را پیش گیرم .خدا ا ّول با گرفتن یک پایم مرا مورد حساسترین
مرحله امتحان قرار داد و بحمداهلل با روحیهای که خود به من داده بود و با همکاری
شما ا ّمت عزیز و خانواده محترم توانستم تقریب ًا بهبودی پیدا کرده و با گرفتن پای
مصنوعی دوباره به کنار آن سنگرها و برادران رزمنده بازگردم و به خدمت اسالم و
دفاع از دین خدا و قانون خدا بپردازم.
 بارالها ،معبودا! تو را شکر میکنم که این فیض حقیقی را نصیبم کردی. خداوندا! اکنون که به سوی تو روانهام ،در فکر آنم که بندگی تو را نکردم.وصیتم به پدرم این است که شما با دست پینه بسته مرا بزرگ کردی و مرا برای
 ّیاری اسالم روانه جبهه کردید .هنگامی که باالی جنازه من آمدی ،اگر دلت شکست
برای حسین(ع) و علیاکبرش گریه کن چرا که ما آنها را سرمشق خود قرار دادیم.
 همسرم! سالم بر تو که مرا در این راه که همان راه حسین(ع) است  ،تشویقکردی ،امیدوارم که صبر داشته باشی.
 همسر عزیزم! درست است که یک برادرت را فدای اسالم کردی ،لیکن بدانحسین(ع) و زینب تمام فرزند و برادران و دارایی خود را در راه دین خدا هدیه کردند.
 همسرم! شجاع باش ،زینبگونه پیام شهیدان را که همان پیروی ّخط امام و
یاریکردن جبههها و حفظ حجاب اسالمی است را به گوش جهانیان برسان و دست
از حمایت امام(ره) برندار و در نماز جمعهها شرکت کن.
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دومین شهید خانواده
عليرضا بوهتکن آرانی
نام پدر :مح ّمدآقا
تولد1348/1/1 :
شهادت1364/8/6 :
محل شهادت :محور آبادان – ماهشهر
عملیات :پدافندی
عضویت و شغل :بسيجي – مشاغل در کارگاه خانگی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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عليرضا در روز ا ّول فروردین  1348در آران و در خانوادهای متوسط و مذهبی
چشم به جهان گشود.
وی تا سال ا ّول راهنمایی به تحصیل پرداخت و برای کمک به خانواده درس را
رها و در کارگاه پدری خود مشغول به کار شد .علیرضا در دوران نوجوانی فردی آرام
و باهوش ،شوخطبع و در کارهای خانه خیلی ف ّعال بود.
او در فعالیت های دوران انقالب اسالمی با این که حدود ده سال داشت ،شرکت
میکرد.
علیرضا همچنین ضمن انجام کارهای خانه و کمک به پدرش در منزل ،در مسجد
محل و پایگاه محلّه شرکت ف ّعال داشت ،به طوری که به علّت فعالیت خوبی که
در پایگاه بسیج داشت ،با تشویق برادرانش مواجه شد و برای رفتن به جبهه ثبتنام
کرد و پس از طی دورة آموزشی وارد صحنههای نبرد حق علیه باطل شد.
وی جمع ًا سه مرتبه به جبههها اعزام شد و به مناطق کردستان و جنوب اعزام و
م ّدتی را در گردان امام مح ّمدباقر(ع) لشکر 14امام حسین(ع) حضور داشت و بعد از اعزام
به لشکر 8زرهی نجفاشرف ،در واحد تخریب مشغول به کار و برای فراهمسازی
مق ّدمات عملیات والفجر 8به اروندرود اعزام شد.
وی در حین انجام وظیفه در نخلهای اروندرود توسط خمپارة نیروهای بعث عراق
در تاریخ  1364/8/6به شهادت رسید.
یکی از همرزمان شهید در مورد لحظة شهادت او میگوید« :شهید قبل از اینکه
به وسیله ترکش خمپاره به شهادت برسد ،داخل نخلستانهای اروندرود از دوستان
خود درخواست آب میکند .دوستش به او یک لیوان آب تعارف میکند و به علیرضا
میگوید :بگیر این هم شربت شهادت ،بنوش.
چند لحظه بعد گلوله خمپارة نیروهای بعث صدام به آن مکان اصابت نموده و به
وسیله ترکش خمپاره به شهادت میرسد».
در منزل مهربان ،خوشاخالق و خوشبرخورد بود.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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متن وصيّتنامه شهيد عليرضا بوتهکن:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه
عنداهلل و اولئک هم الفائزون»
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جانشان جهاد
کردند ،آنها را نزد خدا مقام بلندی است و آنان بخصوص رستگاران و سعادتمندان
دو عالمند.
(ع)
«ما مثل حسین در جنگ وارد شدیم و مثل حسین باید به شهادت برسیم».
(ره)
امام خمینی
«شهادت تزریق خون است ،بر پیکر اجتماع».
عالمه شهید مرتضی مطهری
 با نام خدا و سپاس از نعمتهای بیکران او ،به نام خدایی که ما را خلق کردو به ما جان داد و عاقبت ما را مورد آزمایش قرار داد .به نام یگانه معبودم و تنها
خاتمم و به نام خدایی که چنین رهبری به ما ارزانی داشت .بَنا به وظیفه چند جمله
وصیتها عمل شود و به راه شهدا
وصیت متذکر میشوم .امیدوارم به این ّ
به عنوان ّ
تداوم بخشد.
وصیتی که در قبال خون شهدا و شرع ًا در خود احساس
 اینجانب بنده خدا بنا به ّنمودم ،راه جبهه را به پیش گرفتم و ا ّما ا ّول به تنها معبودم ،حضرت باری تعالی.
 بارالها  ،معبودا! تو را شکر میکنم که این فیض خمینی را نصیبم کردی. خداوندا! اکنون که به سوی تو روانهام در فکر آنم که بندگی تو را نکردم.گریه دارد وقت رفتن سوی گور
این من و این پای لنگ و راه دور
 خدایا! توشهای برنداشتم ،از سؤال نکیر و منکر تو چکار کنم؟ بارالها! با فضلخودت با من رفتار کن .ای خدایی که کشتی نوح و افراد در آن را نجات دادی! ما
را نیز که در این کشتی که کشتیبانش روح خدا امام خمینی است ،نجات ده.
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سپاس و ستایش مخصوص توست که از خاک هستم ،دوباره به راه دین خودت
خاک کردی.
 خداوندا! چه بسیار اتفاق افتاده است که خود را پیش از آنچه هستم ،نشان دادهام. خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار خود را بیش از بهترین میدانستهام. خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار تهمت و غیبت و افترا از زبانم بیرون آمده است. خداوندا! مرا ببخش و از من درگذر که همیشه در پی یافتن و پیدا کردن نامو شهرت بودم.
 خداوندا! مرا ببخش که همواره به دیگران حسودی کرده و چه بسیار سخنانگزاف و بیهوده گفتهام.
 خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار نماز بپا داشتهام که نمازی سرتا پا ریا بوده است. پروردگارا! مرا بیامرز که چه بسیار بر دیگران دروغ گفتهام. آفریدگارا ،معبودا! مرا ببخش و بیامرز که از فرامینت سرپیچی نمودم و تقوا پیشهنکردم و این نهال را در خود نپروراندم.
 خالقا! مرا بیامرز که دستهایم به آلودگیها آلوده گشت. خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که عمری در هوی و هوس به سر بردم. خداوندا ،محبوبا! مرا بیامرز که چه لقمهها خوردم و فکر حالل و حرامش را نکردم. خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که هرگاه گوینده بودهام و سخن میگفتم ،خود رادانا و شنونده را نادان به حساب میآوردم.
 خداوندا ،خالقا ،معبودا! مرا بیامرز و از من درگذر که چه بسیار شوخیهایی کهموجب غفلت و سلب عقل میشود ،انجام دادهام.
 خداوندا! مرا ببخش و بیامرز و از گمراهی و سیاهی به نور و روشنایی هدایتم کن. در این لحظههای آخر در تاریخ  1364/1/5که از خانه و کاشانه سوی کربالوصیت به خانواده محترم و ا ّمت شهیدپرور دارم.
روانهام ،چند جمله کوتاه ّ
وصیتم به مادرم :سالم بر تو که با آن زحمتها در روز و بیخوابیها در شب مرا
 ّبرای یاری اسالم بزرگ کردی .مادرم! گرچه جبران آن مهربانیهایی را که به من
کردی و آن سختیها و زحمتهایی که برایم متح ّمل شدهای ،برایم محال است،
لیکن باشد که مدال شهادتم بر سینهات نشانهای از قدردانی تو باشد.
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مادرم! در شهادتم گریه نکنی ،بلکه افتخار کن ،چرا که نوجوانی را به راه اسالم
ودفاع از دین خدا و پاسداری از خون شهدا و تداوم انقالب فدا کردهای  .امیدوارم
خدا به شما صبر بدهد .فقط از شما میخواهم وقتی باالی جنازه من آمدی ،با صبر
تمام مرا ببین و نگاهی به بدنم بینداز و نگاهی به آسمان کن و بگو ،خدایا امانتی
که داده بودی پس دادم از من قبول کن و از تو میخواهم که مرا حالل کنی.
وصیتم به پدرم :شما با پینة دست مرا بزرگ کردی و مرا برای یاری اسالم
 ّروانه جبهه کردی و من در احترام کردن و بزرگ شمردن شما کوتاهی زیادی کردم.
امیدوارم مرا حالل کنید و هنگامی که به باالی جنازه من آمدی برای حسین(ع) و
علیاکبرش(ع) گریه کن و ما آنها را سرمشق قرار دادیم .امام را دعا کن چون ما
سربازان امام زمان و یاران روح اهلل هستیم و خواهش دیگرم این است که برادران
مرا برای ادامه راه به جبهه بفرست و از یک یا چند شهید دادن خسته نشو و اگر
الزم شد ،خود نیز با کمال افتخار به جبهه برو و پیرو والیت فقیه باش و حسین
زمان را با مال و جان یاری کن.
وصیتم به خواهرانم :خواهرانم! در شهادت من صبور باشید و به یاد علیاکبر
 ّحسین(ع) گریه کنید ،چون خون من در برابر او ناچیز است.
خواهرانم زینبوار زندگی کنید و بدانید سیاهی چادر شما پشتوانه خونهای شهدا
بلکه اثرش بیشتر است و آگاه باشید که با شهادتم به آرزوی دیرینه خود رسیدم
و کامم را گرفتم .حجاب اسالمی که ارثی از حضرت فاطمه(س) به شما زنان رسیده
حفظ کرده و فقط پیرو ّ
خط امام باشید و در نماز جمعه و دعا شرکت کرده و امام را
دعا کنید و اگر میخواستید مرا داماد کنید ،حجله دامادیام سنگر من شد و اسلحه،
عروس من شد.
(ع)
وصیتم به برادرانم :برادرانم! راه شهدا که همان راه حسین را ادامه داده و امام
 ّرا تنها نگذارید و تا آخرین قطره خون از او دفاع کرده و از خونبهای شهیدان یعنی
روحانیت در ّ
والیت فقیه حمایت کنید .فقط در ّ
خطش را یاری
خط امام ا ّمت باشید و
ّ
کنید و بدانید به گفته امام ،مسأله اصلی جنگ است و خسته نشوید و هرچه دارید
برای خدا و دین خدا که همان اسالم است ،بدهید و به خودش سوگند ،ارزش دارد.
وصیتم به دوستان و آشنایان و هم کالسیهایم :برادران! این سنگر تعلیم و تعلم
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را حفظ کرده و تقوا پیشه کنید و برای تقویت تقوایتان ،در جهاد حق علیه باطل به
نحو احسن شرکت کنید چنان که امام علی(ع) در این باره میفرماید« :الجهاد لباس
التقوی :جهاد چون لباس است بر پیکر تقوا».
(ع)
عزیزان! بدانید مسئلة اصلی جنگ و یاری کردن حسین است .او را یاور باشید.
مقلّد و در ّ
خط او که همان صراط مستقیم است ،باشید و از والیت فقیه حمایت
کنید و نماز جمعه و دعا را فراموش نکنید.
سالم بر شما عزیزان که تاکنون رزمندگان را یاری کردهاید و با مال و جان بر
سر پیمان خود با حسین زمان باقی ماندهاید؛ در صحنه بودن خود را حفظ کنید و
همانطور که تاکنون امام و رزمندگان را یاری کردهاید ،تا پیروزی نیز که انشاءاهلل
نزدیک است ،تالش خود را ادامه دهید.
فقط پیرو امام باشید و والیت فقیه را حمایت کنید و با شرکت در نماز جمعه و
دعاها مشت محکمی بر دهان یاوهگویان شرق و غرب بزنید.
 در پایان از شما میخواهم که مرا به بزرگی خود حالل کنید و در دعا امام عزیزرا دعا کنید و از خدا بخواهید که این هدیهها را قبول کند .انشاءاهلل.
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حمیدرضا پاسبانیان نوشآبادی
نام پدر :مح ّمد
تولد1346/6/1 :
شهادت1362/12/11 :
محل شهادت :طالییّه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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طفولیت
حمیدرضا در ا ّول شهریور  1346در نوشآباد متولّد شد .مادرش از همان
ّ
(ع)
محبت
ایشان را در مجلس عزاداری امام حسین شرکت میداد و بیشک عشق و ّ
امام حسین(ع) از کودکی با گوشت و پوستش عجین شده بود.
او دو ساله بود که در منزلشان درون چاه آب با ارتفاع چهل متری افتاد ،به محض
سیدالشهداء(ع) متوسل و در روز عاشورای حسینی
چنین اتفاقی ،مادرش به
حسینیه ّ
ّ
از اباعبداهلل الحسین(ع) استمداد میطلبد و مردم به کمک آنها میشتابند و معجزهوار
حمیدرضا را از چاه بیرون میآورند.
آری او یوسف وار از چاه کنعان نجات مییابد و ذخیرهای میشود تا در زمان
مناسب جانش را برای اسالم تقدیم کند.
حمیدرضا دوران ابتدایی و راهنمایی را در نوشآباد و سپس به کاشان هجرت کرد
و دبیرستان را در مدرسه امام خمینی کاشان مشغول تحصیل شد.
او در انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی یکی از مدافعان انقالب اسالمی بود
و در راهپیماییها شرکت ف ّعال داشت .با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران نیز
در قالب طرح هجرت ،همراه جمعی از دانشآموزان به بانه اعزام شد و م ّدت یک
سال در سنگر فرهنگی برای مبارزه با منافقین در ّ
خطه کردستان فعالیت کرد.
پس از یک سال فعالیت به دبیرستان امام خمینی کاشان برای تحصیل برگشت و
پس از م ّدتی مج ّدداً به جبهههای جنوب اعزام و در عملیات خیبر شرکت کرد و در
طالییه به شهادت رسید و پیکر مق ّدسش پس
مصاف با دشمنان اسالم در منطقه
ّ
از دوازده سال به وطن برگشت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حمیدرضا پاسبانیان نوشآبادی:
 انسان در زندگانی خویش ،عاقبت باید از خوشیها و سختیها دست برداشته،به سوی دیار دیگر که عالم برزخ است روانه شود .خالصه انسان روزی میمیرد،
پس چه بهتر که جان خویش را فدای اسالم عزیز کند .چرا که پیامبراسالم جان
خویش را برای آن فدا کرد.
 برای شهید شدن من ناراحت نباشید زیرا راهی که رفتم و امیدوارم فیسبیلاهللباشد؛ راهی است که امام ا ّول ما هنگامی که ضربت میخورد ،میفرماید :به خدای
کعبه رستگار شدم.
(ع)
 راه من ،راهی است که حسین و یارانش در زمانی که نه قلم بود و نه کاغذ،خون خویش را جوهر قرار دادند و بر زمین کربال نوشتند ،تنها راه رهایی ،جهاد است
و شهادت .پس کسی که به لقای معبودش میشتابد ناراحتی ندارد.
 از مرزهای فرهنگی دفاع کنید و نگذارید دشمنان اسالم با وسیلههای خود درمدارس و دبیرستانها نفوذ کنند و خدای نکرده فرهنگ ما را بخواهند فرهنگی
وابسته به غرب یا شرق بسازند.
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پش
م
ن
غالمعلی ی وشآبادی
نام پدر :عبّاس
تولد1344/1/1 :
شهادت1361/3/2 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بیت المق ّدس
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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غالمعلی در ا ّول فروردین  1344در شهر نوشآباد به دنیا آمد .دوران جنگ عراق
علیه ایران که دانشآموزی نوجوان بود خیلی عالقهمند بود تا به صفوف رزمندگان
مدافع کشور بپیوندد.
باالخره مهر 1360که دانشآموز سال س ّوم دبیرستان بود مو ّفق شد با ثبت نام در
بسیج ،راهی پادگان آموزشی غدیر اصفهان شود .او بعد از یک دوره آموزش نظامی
فشرده یک ماهه ،راهی میادین جنگ در جنوب(خوزستان) گردید و در عملیات
آزادسازی شهر بستان از چنگ متجاوزین بعثی عراق شرکت نمود که بعد از اتمام
مأموریت سه ماهه و پیروزی در آن عملیات به وطن برگشت.
او در تاریخ  1361/1/8مج ّدداً برای آزادسازی شهر خرمشهر راهی میدان جنگ شد
و بعد از سازماندهی در تیپ 7ولیعصر سپاه ،در مرحله د ّوم عملیات( )1361/2/6که
آزادسازی غرب جاده خرمشهر تا مرز ایران بود شرکت نمود که با موفقیت انجام شد.
غالمعلی مج ّدداً در مرحله چهارم که آزادسازی کامل شهر خرمشهر از چنگ دشمن
متجاوز صدام هدف بود ،شرکت نمود و هنگامی که در پشت موانع مین دشمن در
خاکریز ا ّول جبهه ،با دشمن متجاوز سخت درگیر شده بودند ،در تاریخ 1361/3/2
بر اثر گلوله تیر دشمن به قلبش به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمعلی پشمی نوشآبادی:
 پدر و مادران شهدا! هیچگونه ناراحتی به خود راه ندهید زیرا شما توانستید امانتیرا که به شما عطا کرده بود و هر آن میتوانست آن را از شما بگیرد ،به بهترین وجه
او را به درگاه خدا تقدیم کردید.
 پدر و مادر عزیزم! صبر داشته باشید ،در شهادت من طوری گریه و ضجه نزنیدکه باعث خوشحالی دشمن شود.
 مادر! مرا حالل کن ،اگر شهادت نصیبم شد ،این ثمره زحمات تو میباشد .ازشما میخواهم پیرو ّ
خط رهبر باشید و او را دعا کنید ،مرا حالل کنید ،بدیهای مرا
نادیده بگیرید .سالم مرا به هم کالسیها و دوستان برسانید.
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حسن تقویشاد
نام پدر :حسین
تولد1339/6/1 :
شهادت1361/3/2 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بیتالمق ّدس
عضویت و شغل :بسيجي – معلّم
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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حسن در ا ّول شهریور  1339در شهر نوشآباد متولّد شد .وی دوران دبیرستان
را در هنرستان صنعتی کاشان گذراند .دوران دبیرستان او مصادف بود با مبارزات
مردم ایران علیه رژیم شاه پهلوی و او هم مثل دیگر جوانان انقالبی در تظاهرات
و فعالیتهای علیه شاه شرکت ف ّعال داشت.
بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،راهی آموزشگاه تربیت معلّم اصفهان شد و در
آنجا با عضو ّیت در انجمن اسالمی ،در امور فرهنگی( طراحی و پردهنویسی و)...
مشغول خدمت بود.
حسن م ّدتی مسئولیت بسیج شهر نوشآباد را عهدهدار و در ساخت آن پایگاه بسیار
ف ّعال بود .تابستان 1360از طریق بسیج سپاه شهرکرد عازم میادین جنگ با متجاوزین
بعثی صدام شد و با آغاز سال تحصیلی نیز در مدرسه راهنمایی شهید احسان روحی
و دبستان شهید فکری نوشآباد ،مشغول شغل شریف معلّمی شد.
او هرگز آرام و قرار نداشت تا این که اردیبهشت 1361مج ّدداً عازم جبهههای جنگ
شد تا شهر خرمشهر را از چنگ صدام آزاد سازند که در نهایت در تاریخ 1361/3/2
در دروازه خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

72

فرازي از وصيّتنامه شهيد حسن تقویشاد:
 این حقیر با عشق به اسالم و برای اسالم و به خاطر خدا به جبهة جنگ اعزام(ره)
شدم .وقتی احساس کردم اسالم عزیز و انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی
احتیاج به کمک دارد ،به جبهه اعزام شدم.
 ملّت عزیز! اسالم را بشناسید و فقط در راه اسالم فعالیت کنید .از خط والیتفقیه حمایت کنید ،هوشیار باشید .افراد را بشناسید ،بدون اطالع زیر پرچم کسی
سینه نزنید تا بعداً پشیمان نشوید .مبادا وقتی شخصی از دنیا رفت ،بگویید ای کاش
او را بهتر میشناختیم ،مثل مطهری و بهشتی که بر اثر بیاطالعی ما ملّت کشته
شدند .اگر ما زودتر آنها را میشناختیم ،به این روز نمیافتادیم.
 برادران و خواهران معلّم! معلّم باید مانند باد صبا در صبحهای بهاری که بهغنچهها میورزد و آنها را میشکافد ،باشد .شما باید این نوردالن و نوجوانان که
مانند غنچه نشکفته هستند بازشان کنید تا بو دهند و بوییده شوند .شما نباید گل
بچینید و به دانشآموز بدهید که ببوید ،بلکه باید به او یاد دهید که درخت و گل
بکارد و آبش دهد و از درخت و گل خودش گل بچیند و ببوید.
امنیتی که
شما که در این شهر و روستاها کار میکنید ،باید قدر بدانید .چرا که ّ
شماها دارید از خون همین شهدا است.
 ای معلّمینی که هنوز در گوشه و کنار نق میزنید؛ به خود آیید ،بحثهایزنگ تفریح را عوض کنید! واال همین شهدا در آن دنیا جلوی شما را میگیرند و
بازخواست میکنند.
 دانشآموزان عزیز! با وحدت عملی که دارید ،در انجمنهای اسالمی مدارسشرکت کنید .ارزش معلّمین ف ّعال و دلسوز را بدانید .اگر خدای ناکرده با معلّم
بیتفاوتی روبه رو شدید با روش اسالمی با او برخورد کنید .به حرف کسانی که این
آیه قرآن درباره آنان صدق میکند« :یا ا ّیها الّذین آمنوا لم تقولون ما ال تفعلون»
توجه نکنید.
همیشه با عمل پیش روید نه با حرف.
 پدر بزرگوارم! تو که با هزاران گرفتاری مرا به این جا رسانیدی و از گل زندگیات73

مایه گذاشتی ،با آن که درآمد ناچیزی داشتی ،میدانم شهادت من برایت خیلی
سخت است ،ا ّما صبر داشته باش و الگو برای دیگران باش .مرا ببخش که در این
م ّدت نتوانستم حتی برای یک مرتبه خدمتی در حق شما انجام دهم.
 مادر مهربانم! در مرگ من به سر و صورت خود نزن ،به حرفهای افراد ناآگاهگوش نده.
مادر مهربانم! ای که عمرت را برای من فدا کردی تا به جایی برسم ،که رسیدم
به جایی که جز خدا نبینم! برادرانم را همچون فرزندان علی(ع) و خواهرانم را همچون
حاللیت میکنم.
دختران علی(ع) تربیت کن .از همه طلب
ّ
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علیاصغر توسلی نوشآبادی
نام پدر :مح ّمد
تولد1346/3/8 :
شهادت1362/8/6 :
محل شهادت :پنجوین عراق(مریوان)
عملیات :والفجر4
عضویت و شغل :بسيجي– دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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علیاصغر در هشتم خرداد  1346در خانوادهای مذهبی و مستضعف پا به عرصه
وجود گذاشت و از کودکی در خانوادهاش تحت تربیت مذهبی قرار گرفت .وی همیشه
برخوردهای متین و چهرهای بشّ اش داشت و این در حالی بود که خود و خانوادهاش
با سختی زندگی میکردند.
او فردی قانع و باکمترین امکانات زندگی را میگذراند و در عین حال بهترین و
بیشترین بازدهی را در زندگی خود و جامعهاش داشت.
علیاصغر دوران ابتدایی را در مدرسه محتشم با موفقیت به پایان رساند و دوران
راهنمایی را هم در مدرسه احسان روحی سپری کرد.
با شروع تظاهرات علیه رژیم شاه ،در راهپیماییها حضوری فعال داشت و در پخش
اعالمیههای امام خمینی و تصاویر ایشان فعال بود .پس از پیروزی انقالب اسالمی
در جهادسازندگی و بسیج حضوری مستمر داشت.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،خواستار اعزام به جبهه شد ولی به علت
کمی سنش مانع او شدند ولی اصرار او باعث شد که در سال 1360به جبهههای
غرب کشور اعزام شود.
اولین اعزام او پنج ماه طول کشید و در دومین اعزام به جنوب رفت و در عملیات
بیتالمقدس برای فتح خرمشهر شرکت کرد و مجروح شد.
پس از مدتی بستری و بهبودی نسبی ،برای سومین مرتبه برای عملیات رمضان
اعزام شد و برای چهارمین اعزام به مدت شش ماه در منطقه عملیاتی دارخوین بود
و در اعزام پنجم که آخرین اعزام او بود هرچند که با رفتن او به جبهه مخالفت شد
ولی توجهی نکرد و اصرار بر رفتن داشت.
علیاصغر در نهایت در تاریخ  1362/6/2به کردستان روانه شد و در عملیات
والفجر 4شرکت کرد و در تاریخ  1362/8/6پس از رزمی بیامان با دشمن بعثی به
شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علیاصغر توسلی نوشآبادی:
 ای ملّت مسلمان و قهرمان ایران! از شما میخواهم که پشتیبان والیت فقیهباشید و هر توطئهای که علیه والیت فقیه به وجود میآید ،با نثار خون خود خاموش
کنید.
 پدرم! حاال وقت هجرت و جهاد است؛ هجرت به سوی معشوقم اهلل؛ دیگر ماندندر این دنیا برای من فایدهای ندارد.
 پدرم! باید بروم تا خونم ریخته شود تا درخت اسالم آبیاری شود .باید برویم تابه ندای «هل من ناصر ینصرنی» حسین(ع) لبیک گوییم.
 پدرم! اگر مرا هفتاد بار بسوزانند و دوباره زندهام کنند ،دست از اسالم و قرآنبرنخواهم داشت و به یاری رهبرم خواهم شتافت.
 مادرم! سالم ،سالم بر تو مادری که از فرزند خود گذشتی و آن امانتی که ازخدا گرفته بودی ،با ع ّزت و احترام به او تحویل دادی.
 برادرم! سالم انشاءاهلل که صحیح و سالم باشی .برادر جان! من دیگر برنمیگردمو از تو میخواهم که راه مرا ادامه بدهی و تا خون در رگهایت هست از اسالم،
قرآن و امام دفاع کنی و به منافقین بگو که ما با از دست دادن فرزندانمان ،دست
از اسالم برنخواهیم داشت.
 خواهرم! تنها خواهشی که از تو دارم حجاب خود را حفظ کن .زینبوار باشید وبا از دست دادن برادر خود ناراحت نباشید و برای دیگر خواهران الگو و نمونه باشید.
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مهدی توکلی بیدگلی
نام پدر :احمد
تولد1344/9/20 :
شهادت1360/12/1 :
محل شهادت :چزّابه
عملیات :موالی متّقیان
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی(ع) بیدگل
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مهدی در  1344/9/2مطابق با نیمه شعبان سال  1385و مصادف با عید میالد
منجی عالم بشر ّیت در خانوادهای متدین و مذهبی در بیدگل متولّد شد.
وی دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت سپری کرد .اتمام دوره راهنمایی ایشان
با تظاهرات خیابانی مردم علیه رژیم منحوس پهلوی مقارن بود که مهدی هم در
این راهپیماییها فعالیت خوبی داشت.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه کشور اسالمی ایران ،مهدی که خود را خوب
شناخته بود ،احساس وظیفه میکرد که باید در جنگ حضور داشته باشد .او برای
ا ّولین مرتبه از طرف جهادسازندگی به جبهههای آبادان اعزام شد و سپس از طریق
بسیج ،آموزش نظامی را گذراند و پس از آموزش به دارخوین اعزام شد و پس از
م ّدتی که به شهرستان برگشت ،برای سومین بار از بسیج به تنگه چ ّزابه اعزام و در
آن منطقه به علّت خوابی که دیده بود به خانوادهاش اطالع میدهد که پس از این
عملیات منتظرم نباشید.
پس از آغاز عمیات خواب ایشان تعبیر شد و مهدی بر اثر انفجار مین به درجه
رفیع شهادت نائل آمد و چون پیکر مطهرش در تیررس دشمن بود ،حدود دو ماه در
منطقه عملیاتی ماند و در تاریخ  1361/1/29پیکرش به وطن بازگشت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

80

فرازي از وصيّتنامه شهيد مهدی توکلی بیدگلی:
 هم اکنون که بین اسالم و کفر نبرد سختی در گرفته است و به فرموده امامخمینی اسالم به خون احتیاج دارد ،اینجانب مهدی توکلی طبق وظیفه شرعی و
دینی ،عاشقانه و داوطلبانه عازم جبهههای جنگ حق علیه باطل شدهام و امیدوارم
خداوند از من بپذیرد و توانسته باشم دین خود را ادا کرده باشم و بر دیگر جوانان
واجب است که با شرکت در این جبهههای جنگ ،دِین خود را به این انقالب و
رهبر انقالب ادا کنند.
 هم اکنون من وظیفه خود را به انجام رسانیدم و اکنون بار مسئولیت بر دوششماست و باید این راه را ادامه دهید در غیر این صورت چگونه روز قیامت جواب
خونهای شهدا را خواهید داد.
 پدر و مادر ،خواهران و برادران! من امیدوارم از این که به جبهه رفتهام،خوشحال و سربلند باشید .هرگز نگرانی به خودتان راه ندهید .شما باید افتخار کنید
که چنین فرزندی را که امانتی از طرف خدا بوده ،در راه او فرستادید .شما شاید
انتظار برگشت مرا داشته باشید ولی من انتظار برگشتن را ندارم .پس از نبودن من
در خانه ناراحت نباشید و ا ّما دوستان عزیزم! مبادا اعمالی از شما سر بزند که امام
زمان(عج) از شما ناراحت شود ،مبادا کاری کنید که قلب امام و ا ّمت را به درد آورید
شماها هم باید مسئولیتی را که بر دوشتان نهاده شده ،با موفقیت و قبول پروردگار
به انجام برسانید .اگر آرام و بیتفاوت بنشینید و بمانید فردای قیامت باید جوابگوی
اعمال و رفتارهای خود باشید.
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محسن اث یبت
نام پدر :امراهلل
تولد1344/1/1 :
شهادت1362/8/9 :
محل شهادت :ارتفاعات حسینآباد کردستان– توسط ضدانقالب
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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محسن در ا ّول فروردین ماه  1344در شهر نوشآباد متولّد شد .دوران کودکی
خود را در کنار درس ،به فعالیت و کمک به پدر و مادر میگذراند تا خانواده هفت
نفره خود را یاری کند .او که جوانی خوشسیما و بسیار نظیف بود در جمع فامیل و
دوستان بسیار دلنشین بود.
در دوران جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و اشغال شهرها و سرزمینهایی
از ایران اسالمی ،او نوجوانی کم سن و سال بود ولی عالقه او برای پیوستن به
صفوف رزمندگان مدافع کشور باعث شد تا سرانجام در اواسط سال  1362بعد از
گذراندن آموزش نظامی ،راهی میادین نبرد در غرب کشور شود که در نهایت در
تاریخ  1362/8/9در ّتپههای غزل باال حسینآباد کردستان ،در درگیری با مزدوران
و جیرهخواران استکبار و صدام به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد محسن ثابتی:
 پروردگارا! گناهان مرا ببخش که سخت اندر گناهم و بیامرزم که سخت محتاجآمرزیدنم .امیدم به رحمت و بخشش توست.
 درود و سالم بر پدر و مادر عزیزم! سالم گرم مرا از جبهه بپذیرید. مادرجان! ای که به فرمان خدا و برای اطاعت از او مرا تا به این سن پروراندیو این امانت را سالم به صاحبش برگرداندی .افتخار کن که فرزندت در راه خدا به
این مقام بزرگ رسید افتخار میکنم که همچون تو مادری شجاع و دلیر با زحمات
زیاد در دامن خود پروراندی و در راه خدا به این مقام واال نائل گرداندی .مبادا در
فقدان و شهادت من طوری گریه کنی که دشمنان شاد شوند .برادران و خواهرانم
را همچون امام سجاد(ع) و زینب(س) تربیت کن.
 پدر عزیزم! مرا ببخش .حاللم کن .صبر و استقامت داشته باش .مدافع اسالمو والیت فقیه باش.
 برادرانم! پوینده راه خدا باشید. خواهرانم! در امر به معروف و نهی از منکر کوشا باشید و با حجاب و عفیفباشید و پیرو فرامین مقدس اسالم باشید.
 دوستان و ملّت عزیز! تمام کارهایتان را برای خدا انجام دهید و در راه غیرخدا قدمی بر ندارید .پشتیبان والیت فقیه باشید و راه شهدای عزیز را ادامه دهید.
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س ّیدحسین ّجدی آرا ین
نام پدر :سیّد امیر
تولد1324/6/9 :
شهادت1361/9/14 :
محل شهادت :موسیان
عملیات :مح ّرم
عضویت و شغل :بسیجی – قالیباف
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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سیدحسین در نهم شهریور  1324در آران به دنیا آمد .وی تحصیالت خود را تا
ّ
پایان دوران ابتدایی ادامه داد و سپس به شغل کارگری و قالیبافی پرداخت .او در
امور فرهنگی مسجد محلّه(اذانگویی و )...فعالیت داشت و با شروع جنگ تحمیلی
صدام علیه ایران ،در همان سالهای ا ّول جنگ (اسفند سال )1360برای شرکت در
عملیات فتحالمبین و آزادسازی مناطق وسیعی از خوزستان(غرب دزفول) از چنگال
دشمن متجاوز عراقی عازم میادین نبرد شد.
با این که او متأهل و دارای پنج فرزند (چهار دختر و یک پسر) بود و برای اداره
محرم (منطقه دهلران) شرکت
زندگی با مشکالت مواجه بود ،مج ّدداً در عملیات ّ
نمود که در نهایت در همین عملیات در تاریخ  1361/9/14به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّتنامه شهيد سیّدحسین ج ّدیآرانی:
 پدر و مادر و همسر عزیزم! اکنون ساعاتی دیگر عملیات علیه متجاوزین بعثیشروع میشود ،با شما خداحافظی میکنم .صبر و استقامت داشته باشید .حجاب و
خون شهیدان را حفظ کنید .امام خمینی(ره) را تنها نگذارید.
شب گذشته شهید رجایی را در خواب دیدم با ایشان درد و دل نمودم .او گفت:
«اگر کاری داشتی به دفتر من بیا ،هر کاری از دستم برآید ،برایت انجام میدهم ».
احساس میکنم خیلی سبک شدهام و مثل پرندهای میخواهم پرواز کنم.
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محّمد جعفری نوشآبادی
نام پدر :عبّاس
تولد1343/6/10 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :پاسگاه زید
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي – کارگر کارخانه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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مح ّمد در دهم شهریور  1343در خانوادهای مذهبی متولّد شد .وی دوران کودکی
را در دامان مادر مهربان و عاشق خانواده عصمت و طهارت و پدری زحمتکش
گذراند .شش ساله بود که وارد مدرسه ابتدایی محتشم نوشآباد شد و تا پنجم ابتدایی
تحصیل کرد و به علّت فقر ما ّدی خانواده درس را رها کرد و به کارگری مشغول
سن چهارده سالگی در کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان
شد و به همین دلیل در ّ
استخدام گردید.
(ره)
اوان جوانی او مصادف با شروع انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی
بود و چون از خانواده زجرکشیده و مستضعف بود و تنها راه رهایی از استضعاف را
پیروی از امام خمینی(ره) میدانست ،گوش به فرمان او بود و در تمام راهپیماییها و
تظاهرات شرکت میکرد و تا پیروزی انقالب اسالمی حضوری مداوم داشت .مح ّمد
در کارهای اجتماعی ،مجالس مذهبی و نماز جماعت حضور داشت او با شروع جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران چندین مرتبه به بسیج مراجعه کرد که داوطلبانه به جبهه
اعزام شود ولی به علّت پایین بودن س ّنش ،مانع او شدند تا این که پس از م ّدتی
و با اصرار فراوان ،با طی دوره آموزش نظامی به جبهه جنوب اعزام و در عملیات
بیتالمق ّدس شرکت کرد .او در فتح خرمشهر به علّت اصابت گلوله به پای او مجروح
شد و پس از م ّدتی بهبودی برای د ّومین مرتبه مو ّفق شد با جمعی از دوستانش به
جبهه اعزام شود و این دفعه در عملیات رمضان شرکت کرد که در این عملیات بود
که پس از رزمی جانانه با دشمن بعثی در تاریخ 1361/5/7به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمد جعفری نوشآبادی:
 من امیدوارم شهادتم و خون سرخم بیدارکننده حتی یک نفر شود و باعث آزادیمحرومی گردد و خداوند ،شاهد و گواه است که با آگاهی تمام و با ُسروری کامل
از رهبری امام خمینی(ره) این راه را انتخاب کردم و زندگی ننگین دنیوی را زیر پا
گذاشته و مرگ با سعادت را بر زندگی ننگین ترجیح دادم و بدان جهت شهادت را
برگزیدم که به دنیاپرستان ثابت کنم که این همه به فکر دنیا بودن و جمع کردن
آذوقه نابودشدنی دنیا ،در آخرت برای انسان هیچ سودی ندارد.
 من با شهادتم آن خواهم کرد که منافقان و توطئهگران بفهمند ما بیداریم وا ّمت همیشه در صحنه هیچگاه اجازه نخواهند داد به نفاقتان ادامه دهید .ما بیدار
شدهایم و اسالم با خون ما زندهتر میشود .مسلمانان خفته بیدار میگردند.
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اهشم جلوداریان بیدگلی
نام پدر :علی
تولد1344/9/1 :
شهادت1365/12/21 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی 5
عضویت و شغل :بسيجي – آزاد
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی(ع) بیدگل
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هاشم در ا ّول آذر  1344در بیدگل به دنیا آمد .وی در دوران تحصیلی راهنمایی
بود که ابتدا سایة پرمهر مادر را از دست داد و پس از شش ماه چراغ روشنایی پدر
در خانه به خاموشی گرایید و درد تنهایی و غربت بر فضای خانه حاکم شد
وضعیت منجر به ترک تحصیل او گردید و م ّدتی را در اداره مخابرات و م ّدتی
این
ّ
هم در شهرداری مشغول خدمت شد ولی در این ا ّیام خود را برای اعزام داوطلبانه به
جبهة جنگ آماده میکرد تا این که ا ّولین بار در سال  1361از طریق جهادسازندگی
 ،عازم میادین دفاع از میهن اسالمی گردید.
چندین بار به جبهة جنگ اعزام شد و در عملیات والفجر( 8تصرف فاو) از ناحیه
دست مجروح شد.
او با خواهر همرزم شهیدش (شهید نوحیان) ازدواج نمود که حاصل این پیوند
زندگی یک فرزند پسر به نام مح ّمدرضا بود که بعد از تولد او ،مج ّدداً به جبهة جنگ
اعزام شد تا او راه دوستان شهیدش را ادامه دهد .هاشم در عملیات کربالی 5در
منطقه شلمچه و در تاریخ  1365/12/21به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد هاشم جلوداریان بیدگلی:
 به راستی ما برای آزمایش خلق شدهایم و در این دنیا رسالتی عظیم بر دوشداریم .خلیفه خدا روی زمین هستیم .باید ثابت کنیم که به حق خلیفه اوییم .بیندیشید
که هدف از زندگی چیست؟ آیا هدف چند صباحی را در رفاه و آسایش بودن است؟
آیا چون حیوانات کارمان خورد و خواب است؟
آیا زندگی دنیوی برای کسب مقامهای زودگذر است؟ آیا رسیدن به آرزوهای
بیپایان است؟ و ...
اگر بنا بود هدف زندگی خورد و خواب و خوشگذرانی باشد ،همانا حیوانات از این
حیث از بشر ّیت جلوترند! ولی کدام عقل سلیمی میپذیرد که حیوانات بر انسان مق ّدم
باشند؟ چرا که بشر ،اشرف مخلوقات است .پس مفهوم زندگی چیست؟
اگر در کمال رفاه و آسایش ما ّدی زندگی میکردیم و هیچگونه رنجی را احساس
نمیکردیم ،زندگی معنا و مفهومی نداشت .اگر چنین است پس آیه «ولنبلونّک بشیء
الصابرین» چه
من الخوف و الجوع و نقص من االموال و االنفس و ال ّثمرات و بشّ ر ّ
میشود؟
نیرومندی انسان بسته به آن است که خود به استقبال نابسامانی برود ،نه آن که
هرگاه با کوچکترین مشکلی برخورد کرد ،بنای نقزدن را بگذارد.
 عزیزان! گفتن اشهد ،اسالمیت شما را به تنهایی امضا نمیکند ،بلکه خداوندوعده داده است ما را مورد آزمایش قرار دهد و اکنون یکی از این آزمایشها ،همین
جبهة جنگ در مقابل متجاوزین به میهن اسالمی است.
گرچه مفهوم جنگ در نظر ا ّول ،کشتن و خرابی را به یاد میآورد ولی نبرد با
دشمن متجاوز به میهن ،مفهوم عشق به اهلل و شهادت را در قلبها زنده میکند.
مجال رزم نباید به دشمن داد و قبل از او باید آنان را سرکوب نمود و وظیفه دینی و
میهنی خویش را ایفا نمود و در این راه ،بهترین عزیزان را نیز باید فدا کرد تا اسالم
مح ّمدی زنده بماند .تا وقت باقی است باید ثابت کنیم مسلمان حقیقی هستیم.
 به آنها که بنای نقزدن علیه این انقالب و نظام جمهوری اسالمی را گذاشتهاند95

هشدار میدهم .صادقانه قضاوت کنید با این همه دسیسه ،توطئه و نیرنگ و
مشکالتی که علیه این ملّت و کشور ایجاد میکنند ،چه توقعی دارید؟ حال که
مسئولین کشور به یاری خداوند در پی رفع کمبودها هستند ،شما هم به سهم خود
کاری کنید .به جای دیدن عیبها ،خوبیها را ببینید.
اهمیت
 پدران و مادران جامعه اسالمی! پیش از هرچیز به تربیت فرزندان خود ّدهید و کانون گرم خانواده را که محیطی آرام و کامل برای شخصیت آینده فرزندتان
میباشد ،به یک سری حرکات ناپسند تبدیل نکنید .مواظب باشید که رشد فرزندتان
در گرو همان حرکات و اَعمال شما در خانواده است.
 برادرانم! مواظب اَعمالتان باشید که این دنیا سایهای است زوگذر .تالشتاندر این باشد که به محرومین جامعه کمک کنید و راه شهدا را فراراه خود قرار دهید.
امروز باید قلب دشمن را نشانه گرفت تا بدانند که اسالم دارای قدرتی است که
مافوق آن خداست.
 خواهرانم! اینک (در شهادت من) اشک ببارید و از اشکتان گلولههای آتشینو ُسربی بسازید و چشمهای دشمنان اسالم و انقالب را نشانهروی کنید.
بدانید که در این زندگی ،هیچ چیزی جز شهادت نمیتواند اسالم را پاسداری نماید
و هیچ چیزی نمیتواند گلوی تشنه مرا سیراب کند ،جز شهادت.
آوران آرزوی من باشید و درس استقامت و شجاعت را به دیگران
امیدوارم پیام ِ
بیاموزید.
 ملّت ایران! امروز توطئههای خزندهای در کار است تا نیروهای آیندهساز ازصحنه کنار زده شوند .با خط و خط بازی قصد دارند خود و نوچههای غافل از خدا
را بر مسند قدرت بنشانند و ُپستهای کلیدی را در دست داشته باشند و هرگونه
پیشنهادی را از طرف دلسوزان ،امام و عوامل ،منحرف قلمداد کنند.
این دلسوزان را بشناسید که همان مظلومان شهر و شهیدان جبههاند که درد
دلهایشان را یا در نیمهشب با خدای خود میگویند یا در وصیتنامههایشان
مینویسند .بدانید که این شهیدان دنبال هیچ پست و مقامی نبودهاند.
 همسر شجاع و صبورم! شاید بگویند برای تو داغ برادر شهیدت بس بود ولیبدان در صدر اسالم زنانی بودند که هم برادر دادند هم پدر ،هم همسر و هم فرزند؛
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همانطوری که در شهادت برادرت صبر پیشه کردی ،در شهادت من نیز استوار
باش؛ چرا که خود به من تذکر دادی که در جبهة جنگ شرکت کنم .به رضای
الهی راضی باش.
مبین پیرو راستین اسالم
فرزندم ،مح ّمدرضا را بهگونهای تربیت کن که اَعمالش ّ
نابمح ّمدی(ص) باشد .او را رزمنده تربیت کن و به او بگو که پدرت در راه اسالم
و انقالب اسالمی فدا شد .او آخرین یادگار من است در تعلیم و تربیت او نهایت
کوشش را نما.
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محّمد جهانمیهن
نام پدر :حسین
تولد1342/4/10 :
شهادت1361/3/2 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بیتالمق ّدس
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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مح ّمد در دهم تیر  1344در خانوادهای مذهبی در نوشآباد متولّد شد .پدر او کارگر
ساده و زحمتکشی بود که با رنج و زحمت فراوان او را پرورش داد .مح ّمد فردی
باهوش و عالقهمند به اسالم بود و از زمانی که مسائل را از هم تمیز میداد  ،به
جبار که همان رژیم پهلوی بود؛ پی برد.
ظلم و ستم طبقة ّ
وی تحصیالت ابتدایی خود را در مدرسة شهید ناصر فکری سپری کرد و دوران
راهنمایی را در مدرسه شهید احسان روحی گذراند.
در گرماگرم انقالب با همکاری دیگر دوستانش ،اعالمیههای حضرت امام را در
مساجد و معابر و مجامع عمومی پخش میکرد و در جلسات دینی و راهپیماییها
شرکت میکرد تا وقتی که انقالب به پیروزی رسید.
او عالقة زیادی به ورزش فوتبال داشت ولی به علّت عالقه بیشتر به فعالیتهای
مذهبی و انقالبی آن را رها کرد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چندین مرتبه عزم حضور در جبهههای
نبرد را کرد ا ّما مو ّفق نمیشد و به همین علّت در بسیج فعالیت چشمگیری داشت.
عالوه بر شرکت در بسیج ،در تأسیس کتابخانه شهید سروری (سرمدی) نقش
وصیت کرد ،پس از شهادتم تمام کتابهایم را به
بسزایی داشت و به همین علّت ّ
کتابخانه اهدا نمایید.
حضور در بسیج ،کتابخانه و فعالیت او در این زمینهها باعث شد که از نظر روحی
و جسمی آمادگی اعزام به جبهه را پیدا کند و دو مرتبه به جبهه اعزام شد که در
مرحله ا ّول سه ماه در جبهه بستان و در مرحله د ّوم ،در فتح خرمشهر حضور پیدا کرد
که در همین عملیات در تاریخ  1361/3/2به آرزوی دیرین خود که همان شهادت
در راه خدا بود ،رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمد جهانمیهن:
 پیرو والیت فقیه باشید و با هم متحد بوده و از اسالم حمایت کنید. مادرم! همچون شیرزنان صدر اسالم مقاوم باش تا مشت محکمی بر دهانمنافقین کوبیده شود و نگویند با از دست دادن فرزندش  ،ناراحت شده و دست از
انقالب کشیده است.
 ای خدا! مرا جزو شهدا قرار بده چرا که میترسم درب رحمتی که به رو َیم بازشده است بسته شود و به دنیا پایبند شوم.
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ع ّباس حالج آرا ین
نام پدر :رحمتاهلل
تولد1342/3/10:
شهادت1362/1/22 :
محل شهادت :ف ّکه
عملیات :والفجریک
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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عباس در دهم خرداد  1342در خانوادهای مذهبی و زحمتکش در شهرستان آران
ّ
و بیدگل دیده به جهان گشود.
او ا ّیام کودکی را در دامان ُپرمهر مادر سپری کرد تا این که شش ساله شد و
دوران ابتدایی را در مدرسه  17شهریور و دوران راهنمایی را در مدرسه شهید خدمتی
تحصیل کرد و در سال  1351بود که دوره راهنمایی را به پایان رسانید و سپس وارد
دبیرستان امام خمینی شد.
عباس فردی آرام و متین و از اخالقی خوب برخوردار بود .او در نهضت انقالب
ّ
(ره)
اسالمی به رهبری امام خمینی حضوری ف ّعال در راهپیماییها داشت و پس از
پیروزی انقالب نیز همچنان به درس خود ادامه داد .با شروع جنگ تحمیلی عراق
عباس سر از پا نمیشناخت و همانطور که پس از پیروزی انقالب در
علیه ایرانّ ،
بسیج ف ّعال بود ،همین امر زمینه حضورش برای شرکت در جبههها شد و باالخره
پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به جبهه رفت و سرانجام در منطقة ّ
فکه در
تاریخ  1362/1/22به فیض شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عبّاس حالج آرانی:
وصیتم به دوستان و خویشاوندان! امروز زمان امتحان است ،دو جبهه وجود
 ّدارد ،حسین و یزید از فرصت استفاده کنید و به سپاه حسین بپیوندید.
 مردم! از کمترین وقت خود ،بهترین استفاده را ببرید تا زمانی که در برابر میزانعدالت خدا قرار گرفتید نگویید :ای کاش خاک بودم و آن وقت فریاد پشیمانی بلند
شده و طلب برگشت میکنید به این دنیا جهت جبران اَعمالتان :پس تا دیر نشده
خود را اصالح کرده و با نفس و رهروی شیطانی خود مبارزه کنید؛ همان طور که
با دشمنان مبارزه میکنید.
 پدر و مادرم! در مرگ من به هیچ عنوان غم و اندوه به خود راه ندهید ،زیراکه دنیا محل گذر است و گرچه جوان دادن سخت است ولی شما صبر و تح ّمل و
استقامت در مقابل سختی ها را داشته باشید.
 برادران گرامی! سالم علیکم؛ بار دیگر مسئولیت شما بیش از پیش سنگینترشده و شما جوانمردان انقالب و رهبری و اسالم هستید .پشتیبان والیت فقیه باشید
و ادامهدهنده راه شهدا.
 خواهران مهربان! حفظ حجاب شما در این برهه از زمان ،مشتی محکم بر پیکردشمنان اسالم و شما الگویی برای دیگر خواهران مسلمان هستید.
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دومین شهید خانواده
غالمرضا حمزهای بیدگلی
نام پدر :عبّاس
تولد1345/10/1 :
شهادت1362/12/9 :
محل شهادت :طالییّه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هفت امامزاده(ع) بیدگل
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غالمرضا در ا ّول دی  1345در خانوادهای متد ّین  ،مذهبی و متوسط جامعه در
بیدگل متولّد شد.
وی که د ّومین شهید خانواده بود ،در دامان مادری عاشق اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) و در کنار پدری زحمتکش رشد کرد.
درآمد حالل و پاک خانواده از او فرزندی تحویل اجتماع داد که از وقتی خودش
را شناخت عاشق ائمه اطهار و اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود.
شش ساله بود که وارد جامعه جدیدی به نام مدرسه شد و با موفقیت دوران ابتدایی
را در مدرسه کاشانچی پشت سر گذاشت.
او درد و مشکالت خانوادهاش را احساس میکرد و متوجه فشارهای اقتصادی بود
به همین علّت ضمن درس خواندن ،به کار هم مشغول شد تا کمک خرجی برای
والدین مهربانش باشد.
دوران راهنمایی را در مدرسه شهید نیکبخت شروع کرد و با موفقیت به پایان برد.
اهمیت میداد؛ به مسائل
غالمرضا همانقدر که به درس و مساعدت به خانواده ّ
اهمیت داده و حضوری ف ّعال داشت.
مذهبی ،شرکت در جلسات قرآنی و دینی هم ّ
تبسم بود.
برخوردش مهربان و همیشه با ّ
هنگامی که انقالب اسالمی به رهبری امام خمینی شروع شد ،او دوازده ساله
سن اندکش در راهپیماییها و فعالیتهای انقالبی حضور پیدا میکرد.
بود ولی با ّ
با ورودش به مدرسه راهنمایی ،جنگ عراق علیه ایران شروع شد و ایشان هم
سن کافی برای اعزام برخوردار
عالقه زیادی برای رفتن به جبهه داشت ولی هنوز از ّ
نبود تا هنگامی که دوره راهنمایی را گذراند و وارد دبیرستان شد و در سال 1362
به عنوان بسیجی وارد جبهه های نبرد حق علیه باطل گردید و پس از م ّدتی به
شهادت رسید که پیکر مطهرش در مناطق عملیاتی به جا ماند که پس از نه سال
به وطن بازگشت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمرضا حمزه ای بیدگلی:
 خداوندا! میدانی که برای آب نمیجنگم چون از آسمان می بارد و برای خاکنمیجنگم چرا که خاک مرا میبلعد .برای آن میجنگم که حسین بن علی(ع) در
صحرای کربال جنگید و در این راه شهید شد.
(ع)
من ّ
خط سرخ شهادت را از سرور آزادگان حسین بن علی آموختهام.
وصیتنامه را مینویسم که لحظاتی دیگر عازم ّ
خط مق ّدم هستم
من درحالی این ّ
و شاید ساعاتی دیگر به مرگم نمانده باشد ولیکن االن که عازم ّ
خط مق ّدم هستم با
چه روحیهای و با چه عشقی به حسین(ع) و شهادت عازم هستم.
 خداوندا! می دانی م ّدتها بود آرزو داشتم به جبهه اعزام شوم و به عنوان سربازیکوچک در رکاب آقا امام زمان(عج) باشم و حال که به این آرزو رسیدهام  ،احساس
میکنم مانند کبوتری هستم که پس از سالها زندانی در قفس ،در شُ رف آزاد شدن
میباشم تا به مقصودم برسم.
وصیتم به پدرم! موقعی که این وصیتنامه را میخوانید ،ناراحت نشوید و همچنان
 ّدر راه پیشبرد اهداف انقالب اسالمی کوشا بوده و همه کارهای شما برای خدا باشد.
 مادرم! میخواهم در این هنگام آخر به عنوان آخرین کالم با تو ،از تو خواهشکنم که در شهادت ما (من و رجبعلی) صبور باشی و در فراق عزیزان شهیدت ،زینبوار
زندگی کنی و پیام ما را که دفاع از اسالم است همیشه در ذهن خود داشته باشی.
وصیتم به برادرانم! تنها آرزویی که دارم میخواهم بعد از شهادتم ،سنگرم خالی
 ّنماند و پرچم اسالم افراشته باشد .مطمئنم که شما نیز در راه اسالم گام برمیدارید.
وصیتم به خواهرانم! م ّدتی بیش نیست که در سوگ برادرتان رجبعلی نشستهاید
 ّو امروز نیز در سوگ برادر دیگرتان نشستید ولی میدانم ایمان و روحیه شما همة
این مصائب را تح ّمل میکند.
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علیاصغر خالقی
نام پدر :نعمتاهلل
تولد1363/4/3:
شهادت1382/12/12 :
محل شهادت :کربالی معلّی – توسط تروریستهای جنایتکار
عضویت و شغل :مردمی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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علیاصغر در سال  1363در آران چشم به جهان گشود .وی بعد از دوران تحصیلی
ابتدایی به کارگری پرداخت .با باز شدن راه کربال به سوی عشّ اق امام حسین(ع)،
زیارت قبر آن امام همام برای او یک آرزوی شیرین شده بود و تالش میکرد تا
محرم به همراه برادرش و چند نفر از
خود را به کربال برساند تا این که در هفتم ّ
دوستان خود به سفر کربال مشرف شدند.
برادر و دوستانش میگویند« :شب تاسوعا به کربال که رسیدیم ،آرامش نداشت و
(ع)
بیقراری او همه را متعجب کرده بود .همان شب به سینهزنی و عزاداری حسین
پرداختیم ولی وقتی همه برای استراحت به هتل رفتیم ،علیاصغر به پشتبام هتل
رفت و یکسره به دعا و نماز خواندن میپرداخت».
مادرش میگوید« :روز تاسوعا از کربال به من تلفن زد ،حالش را پرسیدم و به
شوخی تقاضای سوغات نمودم که پسرم علیاصغر در جواب گفت :فردا ظهر عاشورا
خبر سوغاتی را به تو خواهند داد! با این حرفش خیلی نگران شدم و خواب از
چشمانم ربوده شد تا این که ساعت هشت شب عاشورا وقتی تلویزیون از انفجار
در کربال خبر میداد ،به یکباره اسم پسرم علیاصغر را جزو شهدا شنیدم و شوکه
و بیهوش شدم».
هشت روز بعد ،جنازه تکهتکه شده او را به ایران آوردند و به خاک سپردند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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محّمد خالوئیان بیدگ یل
نام پدر :خیراهلل
تولد1339/7/29 :
شهادت1365/10/4 :
محل شهادت :جنوب خرمشهر
عملیات :کربالی4
عضویت و شغل :بسيجي– هنرمند
محل دفن :گلزار شهداي هفت امامزاده(ع) بیدگل
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مح ّمد در بیست و نهم مهر  1339در بیدگل متولّد شد .وی به علّت مشکالت
مالی خانواده در زمان تحصیل ،در کار قالیبافی به پدر و مادرش کمک میکرد.
او جوانی با استعداد و از ذوق هنری خوبی برخوردار بود .طراحی ،عکاسی و خطاطی
او در سطح شهر نمایان بود و در این امر با جهادسازندگی و بسیج سپاه همکاری
شایستهای داشت.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،برای طی دوران خدمت سربازی به
لشکر 28کردستان اعزام گردید .در آنجا هم ذوق هنریاش در لشکر زبانزد شده
بود .از خصوصیات اخالقی او صداقت ،تواضع و فروتنی ،آرامش و کم سخن گفتن او
بود .او دانشجوی رشته مهندسی برق بود ولی بعد از پایان دوران سربازیاش مج ّدداً
در سال  1365داوطلبانه راهی میدان جنگ شد و بعد از سازماندهی درگردان رزم
لشکر 8نجف سپاه ،در عملیات کربالی 4جنوب خرمشهر شرکت نمود و در چهارم
دی  1365به شهادت رسید .تا م ّدتها از پیکر مطهرش خبری نبود تا این که بعد
از دو سال ،جنازة او را به وطن آوردند و به خاک سپردند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمد خالوئیان بیدگلی:
 شکر و سپاس خدای را که مرا در این زمان بسیار حساس آفرید تا بتوانم (برای دفاع ازمیهن اسالمیمان) در جبهه حضور یابم.
 خدایا! تو را شکر میکنم که توفیق شهادت در راه خود را به من عطا نمودی.معصیت به سویت میآیم ،عمرم را به غفلت گذراندم و
 خدایا! با کولهباری از گناه وّ
آنطور که باید از تو اطاعت کنم نکردم.
 ای مردم! هر کس سرانجام میمیرد و آنچه میماند ،اَعمال ماست .تمام زرق و برقاین دنیا تا لب گور با ماست .فقط اَعمال شایسته ،ما را در قبر کمک میکند .پس در تمام
کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید و در اَعمالتان تقوا و درست کاری را پیشه کنید .مبادا
زندگی ،شما را فریب دهد و آخرت را به دنیا بفروشید .در تمام مراحل انقالب و زندگی از
امام عزیز پیروی کنید .پشتیبان والیت فقیه باشید .توطئههای دشمنان انقالب را با بصیرت
خنثی کنید.
هرچه از انقالب میگذرد دشمن حساب شده تر علیه ما نقشه میکشد  .بیدار باشید که
دشمنان از راه ایادی خود با شکل و فرم مذهبی و مق ّدسگونه به اسالم و انقالب ضربه
روحانیت حقیقی ،مسئول  ،دلسوز و در ّ
خط امام باشید.
نزنند و همیشه پیرو
ّ
محبت
 پدر و مادر و سایر افراد خانواده! از جان گذشتن سخت نیست که شیرین است و از ّبریدن ناگوار است که آن هم به یک شرط شیرین میشود و آن این که به خود بقبوالنیم
محبت ،برای خداست.
که بریدن از ّ
حق شماست ولی صبر داشته باشید.
نمیگویم گریه نکنید که این ّ
حق یک فرزند خوب را
زحمات طاقتفرسای شما را به هیچوجه نمیتوانم جبران کنم و ّ
نتوانستم ادا کنم .مرا حالل کنید .امانتی بودم از طرف خدا نزد شما و خوشحال باشید امانت
خود را با سربلندی تقدیم خدا کردید.
جلسات مرا خیلی ساده و بیریا برگزار کنید و از خرجهای زیادی پرهیز کنید .مقداری نماز و
روزه قضا دارم و هم چنین حسابهای خود را در کاغذی دیگر نوشتهام ،طبق آن عمل نمایید.
خدا را ،نماز را  ،تقوا را ،اسالم را ،انقالب را و امام را همواره به یاد داشته باشید و در متن
زندگی خود به کار برید.
امضا :شوشتر 1365/9/28
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احمد خاموشیان بیدگلی
نام پدر :حسین
تولد1344/1/1 :
شهادت1362/12/3 :
محل شهادت :طالییّه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي هفت امامزاده(ع) بیدگل
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احمد در ا ّول فروردین  1344در بیدگل متولّد شد .وی در دوران ابتدایی و راهنمایی
برای کمک به خانواده ضمن تحصیل علم ،به امر کشاورزی و نانوایی میپرداخت.
دوران تحصیل خود را تا سال د ّوم دبیرستان ادامه داد.
با شروع جنگ عراق علیه ایران ،در همان سال ا ّول (تابستان  )1360برای کمک
و پشتیبانی به رزمندگان ،داوطلبانه راهی پادگان ابوذر سرپلذهاب شد و در امر
نانوایی مشغول خدمت شد.
چندین مرتبه با سازماندهی در گردانهای رزم ،داوطلبانه راهی میادین جنگ شد تا
طالییه خوزستان (عملیات خیبر) به شهادت
این که در تاریخ  1362/12/3در منطقه
ّ
رسید ولی از جنازه مطهر او یازده سال خبری نبود که پس از یازده سال چند تکه
استخوان از جنازه شهید را به وطن آوردند و به خاک سپردند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد خاموشیان بیدگلی:
 هر انقالبی که بخواهد به پیروزی برسد ،مبارزهها در پیش دارد و باید در این راهخون داده شود تا به پیروزی برسد .چه خوب که این دگرگونی در راه صراط مستقیم
باشد تا اهداف مق ّدس اسالم که خداوند ضامن آن است ،داشته باشد.
تنها فرق انقالب ما با سایر انقالبهای دنیا این است که نشأت گرفته از قرآن،
پیامبر و ائمه اطهار(ع) می باشد .انقالبی است که تنها با توحید ،نبوت ،امامت ،معاد
و عدل ریشه دوانده است.
ریشه این انقالب در اعماق قلب و روحها اثر گذاشته و نسلها در این انقالب
سهمی را به عهده داشته اند ،آنهایی که در گذشته ،مجاهدتها ،مبارزهها و شکنجهها
را تح ّمل کردند تا این انقالب به رهبری حضرت امام خمینی به پیروزی رسید ...
و ا ّما وظیفة ما در قبال این انقالب و در قبال این خونهای ریخته شده که
ارزشهای بسیار عالی را آفریده اند ،چیست؟ مگر غیر از این که باید این انقالب را
به صاحب اصلیاش (حضرت مهدی«عج») بسپاریم ...
 ملّت ایران! این خون های ریخته شدة شهد را ارزش قائل شوید. -بر ماست که از رهبر انقالب ،پیروی و هدفهای عالی او را دنبال کنیم.
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ّ
مي
ن
شه
ا
دو ن يد خا و ده
ماندهعلي دالوريان آرانی
نام پدر :حسينعلي
تولد1334/4/1 :
شهادت1362/12/11 :
محل شهادت :منطقه طالیيّه
عملیات :خيبر
عضویت و شغل :پاسدار ،نظامی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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ماندهعلي در تاريخ  1334/4/1در شهرستان آران و بيدگل ،در خانوادهاي مذهبي و از
طبقه متوسط جامعه چشم ب ه جهان گشود.
ميزان تحصيالت وي تا ا ّول راهنمايي بوده و پس از آن به كار در كوره آجرپزي و در
كنار آن به قاليبافي ميپرداخت.
اليت سياسي شهيد از سال  1356شروع شد؛ يعني قبل از پيروزي انقالب اسالمي
ف ّع ّ
(ره)
شهيد با رفتن شبانه به قم و آوردن اعالميه و نوار حضرت امام خميني و پخشكردن
آن در سطح شهر ،مردم را از اخبار و اوضاع آگاه ميكرد و در تظاهراتی كه هر روز در
سطح شهر برگزار ميشد ،شركت ميكرد .بعد از پيروزي انقالب اسالمی و با توجه به
بيانات حضرت امام كه تأكيد به جهادسازندگي داشتند ،شهيد تصميم به زراعت و دامداري
رعيتي خارج نمود و در اختيار
گرفتند و دشت صالحدشت آران را با تالش بسيار از ارباب و ّ
كشاورزان قرار داد و آن دشت با كمك جهادسازندگي و كندن چاه زارعي آباد شد.
در سال  58با غائله كردستان  ،به امر امام براي مقابله با توطئههای دشمنان راهي
كردستان شد و به گفتة همسر ايشان ،او نفر د ّوم شهرستان در كردستان بودند.
در سال  1360با شروع جنگ تحميلي و با شكل گرفتن بسيج به عضويت آن درآمد و
در سال  1362عضو رسمي سپاه شدند و به جبهه اعزام گردیدند.
محرم ،رمضان و خيبر شركت داشتند كه در عمليات خيبر در
ايشان در عملياتهاي ّ
طالیيه 15 ،اسفند سال  1362به درجة شهادت رسیدند و شهد شهادت را نوشيدند.
منطقة
ّ
پيكر اين شهيد بعد از  12سال ،يعني در سال  1374به وطن بازگشت.
امنيت مرزها به سيستان
شهيد در سال  1361به م ّدت سه ماه ،در مأموريتي به خاطر ّ
و بلوچستان اعزام شدند .شهيد با ديدن چند خواب به شهادت خود يقين پيدا كرده بودند.
از جمله در سال  1361اوايل جنگ همسر ايشان از خواب بيدار و ديدند كه ايشان
در حال گريه و خواندن نماز شب هستند .او از همسرش علّت گریه را پرسید و ایشان
اینگونه تعریف کردند که :در خواب ،درب خانه به صدا درآمده و با باز كردن در ،دو عرب
با پيراهن سفيد در پشت در بودند يكي از آنها به من اشاره كرد بيا برويم من هم مثل
وضعيت منزل و
اين كه ميدانستم كه بايد برويم ،گفتم ما تازه به اين منزل آمدهايم و
ّ
زن و فرزندانم مناسب نيست ،اگر اجازه بدهيد من سر و ساماني به وضع آنها بدهم و
مهيا کنم كه يكي از آنها اشاره به ديگري كرد و كسب اجازه نمود و آن
شرايط مسكن را ّ
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عرب با اشاره سر اجازه دادند كه بمانم و من از خواب پريدم و فهميدم كه م ّدتي ديگر
شهيد خواهم شد.
او در سال  1362به عضويت سپاه درآمده بودند كه ايشان براي آموزش به پادگان الغدير
اصفهان اعزام شده بودند كه يك شب در پادگان خواب ميبينند كه نيروهاي پادگان
همه به صف شدند و گويا يكي براي بازديد از نيروها به پادگان ميآيد .او در این مورد
میگوید :به يكباره ديدم كه د ِر پادگان باز شد و شخصي نوراني وارد پادگان شدند و از
همه بازديد كردند و به هركسي از كولهپشتي خود رنگي از لباس ميداد .به يكي سبز،
به يكي زرد و ديگري سفيد.
من پرسيدم آقا ما همه پاسداريم ،به يك لباس و به يك رنگ .چرا شما به هركس
يك رنگ ميدهيد؟ شخص نوراني گفت :آنهايي كه سبز دادم ،به خاطر خدا خدمت
ميكنند .آنهايي كه زرد دادم ،به خاطر ريا آمدهاند و لباس سفيد براي آنهايي است كه
شهيد خواهند شد .به من گفت تو چه رنگي ميخواهي؟ گفتم :من خيلي آرزوي شهادت
دارم و ايشان لباس سفيد به من دادند.
شب از خواب پريدم و بعد از نماز شب به خدمت فرمانده رسيدم و خوابم را تعريف كردم.
فرمانده نيروها را جمع كرد و خواب مرا تعريف كرد و گفت :حواستان را جمع كنيد،
امشب آقا به پادگان آمدهاند و همة نيروها گريه كردند كه از دسته لباس زردها نباشند.
به گفته همسر ايشان در م ّدت زندگي مشترك ،نماز شب ايشان هرگز ترك نشد و
غم زندگياش مردم بود؛ به طوري كه م ّدتي به خاطر مردم تعاوني تشكيل
هم و ّ
تمام ّ
داده بود و اقالم موردنياز مردم را توزيع ميكرد.
در سال  1357یعنی اوايل ازدواج ،شهيد خوابي ميبينند كه به اتّفاق همسرش در باغي
بچه را كه بريده بودند ،ميبينند .تعبير اين خواب به
زيبا بودند كه ناگهان س ِر دو پسر ّ
روحانیوين اين بود كه داراي دو پسر خواهيد شد و خود ايشان هم شهيد
گفتة يكي از
ّ
ميشوند و اين خواب در سال  1358و  1360با تولّد پسرهايشان و سال  1362با شهادت
ایشان تعبير شد.
جواب شهيد به همسرشان كه اظهار ناراحتي از تنهايي و مشكالت زندگي و فرزندان
ميكردند ،اين بوده است كه تو به من قول بده از فرزندانم مراقبت كني .آنها را خوب
تربيت نمايي و من قول ميدهم كه در قيامت از تو شفاعت كنم .تو تنها نيستي ،خدا
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را داري و اگر تمام دنيا با تو باشند ولي خدا را نداشته باشي و ايمان نداشته باشي،
تنهايي و هيچكس را نداري ولي اگر خدا باشد و هيچكس هم با تو نباشد ،براي تو
كافي است و خدا هم عهد كرده ،هر رزمندهاي كه در راه من بجنگد خودم حافظ
زن و فرزندانش هستم.
عملیات و حضور آن شهید میگوید :مرحله
يكي از همرزمان شهيد درباره شب ّ
ا ّول عمليات خيبر به پايان رسيده بود .نيروها براي شروع مرحله د ّوم عمليات آماده
ميشدند .فرماندهي گردان ،نيروها را سازماندهي نمود .يكي از نيروها به علّت بيماري
تخصص او تخريب بود و
و ضعف جسماني قادر به شركت در عمليات نبود و چون ّ
نياز مبرم به تخريبچي احساس ميشد ،شهيد ماندهعلي دالوريان داوطلب جايگزين
رزمنده بيمار گرديد و به عنوان تخريبچي گردان وارد عمليات شد.
در پايان اين مرحله از عمليات كه دشمن ،آتش سنگيني روی گردان ريخته بود
و تلفات و شهدا ،يكي پس از ديگري در آن منطقه صعبالعبور امان را از رزمندگان
گرفته بود؛ رزمندگاني كه برابر دستور در حال عقبنشيني بودند ،به شهيد ماندهعلي
دالوريان اشاره ميكنند كه دستور عقبنشيني صادر شده است .شهيد با جسارت
و غيرت اسالمي و ملّي خود به رزمندگان خطاب ميكند كه با دشمن تن به تن
و حتي با سر نيزه خواهم جنگيد و اين اتّفاق از قول يكي از رزمندگان شاهد بيان
گرديده و سرانجام شهيد سينه به سينه با دشمن درگير شده و هنگامي كه دشمن
نتوانست با او مقابلة رو در رو كند  ،او را محاصره نموده و با تير خالص او را به
شهادت ميرسانند.
پيكر شهيد به علّت شرايط سخت جغرافيايي به پشت جبهه انتقال داده نشد و در
منطقه باقي ماند و نهايت ًا شهيد در آمار مفقودالجسد جنگ ثبت گرديد.
الزم به ذكر است كه در آن شب عمليات برادر كوچكتر شهيد ،شهيد جعفرعلي
دالوريان كه در يكي از گردانهاي رزمياش كه هم زمان از نيروهاي عملكننده
بودند ،در همان شب به شهادت رسيده و به همان علّت (جغرافيايي منطقه) جنازهاش
در منطقه باقي مانده و دو برادر در يك عمليات مفقودالجسد گرديدند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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ّ
لي
ن
شه
ا
او ن يد خا و ده
جعفر دالوريان آرانی
نام پدر :حسينعلي
تولد1345/6/1 :
شهادت1362/12/11 :
محل شهادت :منطقه طالیيّه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي – كارگر
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي
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جعفر در ا ّول شهريور  1345در آران متولّد شد .تحصيالت خود را تا د ّوم راهنمايي
ادامه داد و بعد از آن براي كمك به خانواده ،به امر كشاورزي و قاليبافي و تأسيسات
ساختمان (لوله كشي) پرداخت.
با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسالمي ،او با اين كه نوجوان كم س ّني
سن هفده سالگي در دوره آموزش
بود ،در تاريخ  1362/3/30به صورت داوطلبانه در ّ
نظامي شركت كرد و خود را به صف رزمندگان دفاع مق ّدس ملحق نمود و براي
ا ّولينبار عازم منطقه كردستان شد.
مج ّدداً در تاريخ  1362/11/12داوطلبانه عازم منطقه خوزستان شد و در عمليات
عمليات
خيبر (جزاير مجنون ،پاسگاه زيد و پاسگاه طالييه) شركت نمود كه در اين ّ
مجروحيت مج ّدداً
اوليه ،با همان حالت
ّ
ابتدا از ناحيه پا مجروح شد ولي بعد از درمان ّ
در منطقه عملياتي ،به نبرد با دشمن متجاوز پرداخت تا اين كه درتاريخ 1362/12/11
به همراه برادر شهيدش ماندهعلي در نبرد سنگين جزاير مجنون شركت نمود كه بعد
از چندين نبرد ،جنازه مطهرش در منطقه دشمن به زمين ماند و بعد از هفت سال
جنازهاش در تاريخ 1369/10/2به وطن بازگشت و به خاك سپرده شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد جعفر دالوريان آرانی:
 خدايا! ما قصد و ّنيتمان تشكيل دولت و حكومت تو روي زمين است تا اسالمو اهلش عزيزگردند.
 خدايا! شكر گزارم كه توفيق دادي تا در زمرة سربازان و رزمندگان مدافع اسالمقرار گيرم و اين افتخار است.
حساس و سرنوشت ساز ،احساس مسئوليت و وظيفه نمودم.
 در اين ايام بسيار ّ اي پدر عزيز و مهربانم كه با زحمات طاقتفرسا ما را بزرگ نمودي! من دستپينه بستهات را بوسة افتخار ميزنم .اميدوارم لطف كنيد و مرا ببخشيد.
 مادر جان ،اي كه همه روح و وجودم هستي! تو را دوست دارم و ارادت خاصيبه شما دارم .اگر فرزندت به شهادت رسيد ،افتخار كن و نگران مباش كه اكنون
زمان امتحان تو و پدر ميباشد .افتخار كنيد و از خداوند تشكر نماييد كه فرزندتان
در راه خدا و قرآن مجاهدت نمود و به شهادت رسيد .مرا ببخش و عفو كن.
 برادران عزيزم! بصيرت خود را باز كنيد و راهم را ادامه دهيد .توجه به پدر ومادر را فراموش نكنيد.
 خواهر جان! بر تو باد در دنيا با ايمان و عقيدهات و چادر مشكيات ،صبر پيشهكنيد چرا كه من امانتي بودم كه به سوي معبود و عاشقم شتافتم.
 مردم عزيز! دنيا ّمحل گذر و عبوري بيش نيست ،به آن نچسبيد .از امام خميني
اطاعت كنيد و روحانيت مبارز و متع ّهد را فراموش نكنيد...
 -اي ملّت اسالم و اي ايرانيان! افتخار كنيد و اتّحاد و انسجام خود را حفظ كنيد.
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احمد دهقاني آراني
نام پدر :شیخ مرتضي
تولد1330/4/27 :
شهادت1360/3/25 :
محل شهادت :مريوان – توسط ض ّدانقالب كومله
عضویت و شغل :افسر وظيفه منقضي  56ارتش– كارمند
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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احمد دهقاني آراني در تاريخ  1330/4/27در خانوادهاي مذهبي و متدين در آران
متولّد شد .بعد از گذراندن دوران دبستان و دبيرستان ،مو ّفق به اخذ ديپلم در سال
 1347گرديد.
ايشان در طول دوران تحصيل و با توجه به خصوصيت اخالقي و مذهبي،
اليتهاي فرهنگي و مذهبي زيادي از قبيل تشكيل انجمنهاي اسالمي و كانون
ف ّع ّ
فرهنگي  -ادبي و شركت در جلسات مردمي و مذهبي داشت.
پس از شركت در كنكور ورودي دانشگاهها در رشته كتابداري دانشگاه تبريز
پذيرفته و درسال  1352مو ّفق به اخد مدرك ليسانس شد.
پس از طي دوران سربازي ،در مدرسه عالي علوم قم (كه فع ً
ال به دانشگاه ارتقا
يافته) استخدام گرديد.
همزمان با اوج گيري نهضت اسالمي و با شروع تظاهرات مردمي در اعتراض
به رژيم ستمشاهي ،ايشان به عنوان يكي از افراد مؤثر در ساماندهي راهپيماييها
و تظاهرات مطرح بود.
با توجه به رشته تحصيلي و ذوق ادبي ايشان ،تنظيم شعارهاي راهپيمايي آران به
عهده او بود و بعضي اوقات تا پاسي از شب سرودههاي انقالبي خود را آماده مينمود.
با توجه به اينكه ّ
اطالعيههاي انقالبي
محل كار نامبرده شهر قم بود ،وظيفه آوردن
ّ
امام خميني از قم به آران را نیز به عهده داشت.
با شروع انقالب فرهنگي و تعطيلي موقت دانشگاهها ،به صورت مأمور در فرمانداري
قم مشغول به خدمت گرديد.
او با شروع جنگ تحميلي ،با احساس وظيفه شرعي ،به صورت داوطلبانه در سال
 1359به جبهه اعزام و در  25خرداد ماه  1360در منطقه مريوان به شهادت رسيد.
ايشان يكي از ف ّعاالن سياسي و فرهنگي آران بوده و از اعضاي فعال و اصلي
كانون فرهنگي مهد ّيه محسوب ميشد.
تنظيم نمايشنامههاي مذهبي و اجراي آن و آموزش قرآن و احكام و حديث از
جمله فعاليتهاي اين كانون بود .از ايشان نوارهاي اجراي نمايشنامه با مضمون
عاشورا در دست ميباشد.
ارتباط نامبرده با مجامع علمي و فرهنگي و ارتباط نزديك با جوانان و فرهنگيان
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موجه و قابلاعتماد و تحصيلكرده و مذهبي ساخته بود.
و روحانيون از ايشان فردي ّ
احترام به بزرگان ديني ،رعايت حقوق ديگران و دفاع از مردم و احترام به والدين
و ارتباط با فرهنگيان و جوانان از خصوصيات بارز ايشان بود.
از ايشان اشعار جالبي به يادگار مانده است .قطعه شعر زير سروده شهيد احمد
دهقاني در سنگر است که زینتبخش سنگ مزارش گردیده است:
بـهـر دفـاع ز مـيـهن اسالم ،بـيدرنـگ
چـون بين كـفـر و ديـن درگرفـت جنگ
رفتم به جبهه تا تن دشمن َكشم به خاك
با دست خويـش پوزة او را زنـم به سنگ
با عـزم آهـنـيـن و بـه نـيـروي اعـتقـاد
چشم عدو برآورم از كـاسه ،خود به چنگ
شـيرافـكن است لـشكر اسـالم در نـبرد
كي ميخورد شكست از اين روبهان لنگ
اسـالم ،دين و روح خدا ،رهـبر مـن است
ريزم به كام خـصم ،به فـضل خدا شرنگ
بـا خـون به خـاطـر ديـن ميكنـم وضـو
تـا نـزد دشـمـنـان نـروم زيـربـار نـنـگ
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد دهقانيآراني:
 سپاس بيكران خدايي را گويم كه توفيق نصيبم فرمود تا بتوانم در راه اسالمعزيز ،اين يگانه صراط مستقيم بشريت و قرآن كريم ،اين نسخة منحصر به فرد
نجات بشريت و انسانيت تالش كنم.
 خدايا! رضاي تو گرانبهاترين كاالها و شهادت در راه تو از لذايذ است. خدايا! به هر كه اين دو نعمت دادي موهبت را به اعال درجه رساندي. پروردگارا! ما را به آنچه تو دوست ميداري و راضي هستي مو ّفق بدار. در نماز شب ،مخصوص ًا شبهاي جمعه ،نماز جمعه و  ...سربازان مسلمان رادعا كنيد.
 پدر و مادر عزیزم! در مقابل زحمات طاقتفرسايي كه براي رشد و تعالي منمتح ّمل شدهايد .هيچ ندارم تا تقديم كنم؛ به جز دعا در دنيا سرمايهاي به جز رضاي
شما نيست؛ اميد است از ما راضي باشيد.
 باز هم خواهشمندم ،مادرم! به هيچ وجه ناراحت نباشيد؛ چون باالخره ما هممسلمانيم و در اين آب و خاك زندگي ميكنيم و وظيفهاي داريم.
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عيسي راستي
نام پدر :رحيم
تولد1328/1/2 :
شهادت1365/12/12 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات:كربالي 5
عضویت و شغل :بسيجي – كشاورز
دارالسالم ابوزيدآباد
محل دفن :گلزار شهداي
ّ
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عيسي در تاريخ  1328/1/2در مح ّمدآباد ابوزيد از توابع شهرستان آران و بيدگل
متولّد شد.
دوران كودكي را با سختي و مشقّت در خانوادهای مذهبي و مت ّدين گذرانيد و در
سن هفت سالگي وارد دبستان شد كه به علّت مشكالت معيشتي خانواده نتوانست
ّ
بيش از دو كالس درس بخواند و پس از آن وارد كار كشاورزي شد تا هم كمكي
براي خانواده باشد و هم بتواند امرار معاش نمايد.
با شروع انقالب اسالمي ،در راهپيماييها و مجالس مذهبي حضوري ف ّعال داشت.
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران تصميم گرفت وارد جبههها شده و در كنار
رزمندگان به نبرد با دشمن زبون بعثي بپردازد كه در تاريخ  65/9/10پس از گذراندن
آموزش نظامي به منطقه عملياتي جنوب كشور اعزام و در تاريخ  1365/12/12در
عمليات كربالي 5در شلمچه شركت كرد كه در اثناي درگيري با دشمن ،بر اثر
اصابت تركش دشمن به سر ،صورت و گردن به مقام رفيع شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عيسي راستي:
 اينجانب عيسي راستي با اعتقاد به اصول و فروع دين و دوازده امام و نائببرحقشان حضرت امام خميني ،نه كوركورانه بلكه با چشم باز و قلبي آگاه وظيفه
ّ
خود دانستم ،اكنون كه اسالم در خطر قرار گرفته به جبهه بروم و از اسالم دفاع
كنم .چون تمام كفر دست به دست هم دادهاند كه اسالم را نابود كنند .وظيفه هر
مسلماني است كه از دين خود دفاع كند .چون اگر امروز مسلمانها به جبهه نروند،
فردا هيچ عذري در پيشگاه خدا نخواهند داشت.
 من كوچكتر از آن هستم كه اين ملّت شهيدپرور را نصيحت كنم فقط اينرا ميخواهم بگويم كه سعي كنيد به خاطر مسائل جزيي ،وحدت از بين نرود .اگر
بخواهيد براي مطرح كردن مسائل جزيي وحدت را از بين ببريد به كمك آمريكا
رفتهايد؛ بدون اينكه خود دانسته و خواسته باشيد .چون آمريكا پول خرج ميكند تا
تفرقه درميان ما باشد ولي ما بدون پول به كمك آمريكا رفتهايم .انشاءاهلل خداوند
همه را آگاه كند.
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غالمرضا رجایی
نام پدر :حسن
تولد1346/1/1 :
شهادت1361/2/16 :
محل شهادت :خرمشهر (پدافندی)
عضویت و شغل :بسيجي – کارگر کارخانه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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مرضیه»
«یا ا ّیتها ال ّنفس المطمئ ّنه ارجعی الی ربّک راضیه
ّ
هان ،ای جان آرامش گرفته! به جانب پروردگات برگرد در آنحال که خشنود از
خدای خویش هستی و خدایت از تو خشنود.
این بار سخن از شهیدی دیگر است ،شهیدی که در سنین نوجوانی زندگی را رها
کرد و به سوی حق شتافت .آری! شهید غالمرضا رجایی ،توفندهای که هیچگاه از
پای ننشست و مردانه جنگید و مردانه شهید شد.
غالمرضا در سال  1346در خانوادهای مذهبی در شهر نوشآباد متولّد شد.
وی از همان اوایل زندگی ،نوای سرشار از عاطفه و گذشت بود و لذتهای زودگذر
دنیای در اراده استوارش بیمقدار مینمود.
شش ساله بود که به تحصیل مشغول و تا پایان ابتدایی را در مدرسه شهید ناصر
فکری به پایان دورة رسانید و اوقات فراغت را به مطالعه کتب مذهبی و سیاسی
میپرداخت.
(ره)
با شروع انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام خمینی ف ّعاالنه وارد جریان
نهضت اسالمی شد و علیه رژیم منحوس پهلوی به فعالیت پرداخت.
در بحبوحة انقالب بود که به علّت کمی درآمد خانواده ،درس را رها کرد و پس
از پیروزی انقالب اسالمی به استخدام کارخانه شماره دو کاشان درآمد.
با شروع جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه ایران ،مشتاق رفتن به جبهه شد تا
این که پس از گذراندن دوره آموزش نظامی ،در آذر  1360به جبهههای جنوب اعزام
شد و حدود سه ماه در سنگرهای دفاع از میهن اسالمی و خونین شهر پرداخت که
در این سفر مجروح و م ّدتی را به وطن بازگشت و چند ماه را در کارخانه مشغول
کار شد .پس از م ّدت چهار ماه مج ّدداً در تاریخ  1361/11/2عازم خرمشهر شد و
در تاریخ  1361/2/16در عملیات پیروزمندانه بیتالمق ّدس شرکت کرد و در حین
اجرای عملیات به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمرضا رجایی:
مشیده»
«این ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج ّ
هر کجا باشید ،مرگ شما را فرا میگیرد ،هر چند که در برجهای محکم و بلند
باشید.
 ای مردم شریف و غیور ایران! از شما خواهش میکنم که امام را تنها نگذارید؛حتی یک لحظه و با اتحاد خود مشت محکمی بر دهان ابرقدرتها و خونخواران
جهان بزنید.
 از خواهرم تقاضا می کنم که بر مرگ شرافتمندانه من گریه نکند و مانند زینبراه برادرت را دنبال کنی.
(ع)
 برادرانم در عزای من گریه نکنند و مانند امام سجاد راه مرا و شهیدان دیگررا دنبال کنند و رهرو اسالم و اماممان حضرت امام خمینی(ره) باشند.
 ای ملّت! من کوچکتر از آنم که برای شما پیام بفرستم ولی از شما خواهشمیکنم هرکس در هر کجا دنبال تفرقه و نفاق بود ،از راه عدل اسالمی به محاکمه
بکشید.
(ع)
 من خوشحالم که توانستم راه حسین را دنبال کنم. مادرم! می دانم که منتظر من بودی تا برگردم و در کنار شما زندگی کنم ولیخدا خواست به آرزویم برسم و در بهشت شما را شفاعت کنم.
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ارباهیم رحمانی نوشآبادی
نام پدر :عبّاس
تولد1341/1/10 :
شهادت1362/5/8 :
محل شهادت :تپّه های برهانی عراق
عملیات :والفجر2
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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ابراهیم در دهم فروردین  1341همراه با شکوفههای بهاری در حاشیه کویر در
شهر نوشآباد متولّد شد.
خانواده او گرچه از مال دنیا بهرهای نداشتند ولی وجودشان سرشار از عشق و
ایمان به خدا و اهل بیت(ع) بود .پدرش فردی زحمتکش ،متد ّین بود و مادرش برای
تربیت صحیح اسالمی او لحظهای غافل نبود.
ابراهیم هفت ساله بود که به مدرسه رفت و دوران ابتدایی را در مدرسه شهید
ناصر فکری نوشآباد گذراند.
اخالق و رفتار او دیگر دوستانش را جذب خدا کرده بود .او مشکالت اقتصادی
خانوادهاش را به خوبی احساس میکرد و به همین دلیل بود که دوران دبیرستان
را شروع نکرد تا بتواند با کار کردن در کارخانه ریسندگی کاشان ،مساعدتی برای
والدینش باشد و هنگامی که مشغول به کار شد ،همت کرد تا بتواند شبانه تحصیل
را ادامه دهد.
پس از م ّدتی که در کارخانه کار کرد ،حرفه درودگری را پیشه خود نمود ،در عین
حال همچنان در مراسم مذهبی ،جلسات دینی و نماز جماعت حضوری ف ّعال داشت.
با شروع نهضت اسالمی ایران به رهبری حضرت امام خمینی(ره) در ح ّد توان خود
به فعالیتهای انقالبی میپرداخت و در تمام راهپیماییها و تظاهرات شرکت میکرد
و یکمرتبه هم در هنگام پخش اعالمیههای حضرت امام(ره) دستگیر شد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،به بسیج کاشان مراجعه و برای اعزام
به جبهه ثبتنام کرد و پس از سپری کردن دوره آموزش ،برای گذراندن خدمت
سربازی به جبهه اعزام گردید و در عملیات فتحالمبین و بیتالمق ّدس شرکت کرد.
پس از عملیات ،م ّدتی به مرخصی آمد و در اعزام بعدی در عملیات رمضان شرکت
کرد و در مرحله چهارم این عملیات همراه برادرش غالمحسین مجروح شد.
او پس از م ّدتی بستری گردید و با بهبودی نسبی دوباره به جبهه اعزام و در
محرم شرکت و مج ّدداً مجروح شد که پس از بهبودی برای آخرین مرتبه
عملیات ّ
به جبهه روانه و در عملیات والفجر 2حضور پیدا کرد و در حین اجرای عملیات در
تاریخ  1362/5/8به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد ابراهیم رحمانی نوشآبادی:
 ای برادران و خواهران عزیز! کسی را که در آرزویش بودم و شیعه بیش از چندقرن در انتظارش بود که ای حسین(ع) عزیز اگر در کربال بودیم  ،تو را یاری می
عینیت پیدا کرد .مگر نه این است که ایران ما کربالست.
کردیم؛ فرا رسید و ّ
 امروز و هر روز این مملکت عاشوراست و پرچمدار این حرکت که حرکتی استبه سوی خدا ،خمینی است و انشاءاهلل که خداوند ما را از این امتحان که خود
طالب آن بودیم پیروز گرداند .به راستی هر آن کس که خمینی(ره) را دوست دارد،
امام حسین(ع) را دوست دارد و هر آن کس که خمینی(ره) را یاری کند حسین(ع) را
یاری کرده است .
 پروردگارا! شهادتم را در راه دین و قرآن که خاری در چشم دشمنان اسالممیباشد ،قبول بفرما.
(ره)
 اکنون که با تمام آگاهی  ،عشق و ایمان  ،صف حق یعنی ّخط خمینی را
انتخاب کرده ام؛ به همه دوستان خویش این سفارش را دارم که مبادا امام را تنها
بگذارند .پس والیت فقیه را حفظ کنید تا اسالم استوار باشد.
 پدر عزیز و مادر مهربانم! شجاع و استوار باشید که شهادت فرزندتان باید افتخارو سربلندی پیش خدا و مردم باشد.
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حمیدرضا رحمانی
نام پدر :حسن
تولد1350/1/20 :
شهادت1366/4/8 :
محل شهادت :سردشت
عملیات :نصر5
عضویت و شغل :بسیجی – محصل
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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حمیدرضا در بیستم فروردین  1350در نوشآباد متولّد شد .وی دوران کودکی
را در دامن خانوادهای سپری کرد که عشق به ائمه اطهار داشتند .شش ساله بود
که وارد مدرسه ابتدایی محتشم نوشآباد شد و مقطع راهنمایی را در مدرسه شهید
احسان روحی گذراند.
سن کمی داشت ولی در جلسات
ایشان در دوران نهضت انقالب اسالمی اگرچه ّ
مذهبی ،راهپیمایی ها و صحنههای انقالب ف ّعال بود .با پیروزی انقالب اسالمی به
رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج حضور چشمگیری داشت و با آمادگی کاملی
که از نظر روحی در بسیج پیدا کرد ،توانست برای فراگیری آموزش های نظامی
آماده شود و دوره های نظامی را بگذراند و در حالی که فقط پانزده سال داشت ،وارد
جبهه های نبرد حق علیه باطل شد.
حمیدرضا در لشکر 8نجفاشرف ،سازماندهی و در عملیات نصر 5در منطقه
سردشت کردستان به عنوان آرپیجیزن مشغول نبرد شد.
آری! هنگامی که او در حال شلیک آرپیجی به سوی دشمن از خدا بیخبر بود،
هدف گلوله مستقیم دشمن بعثی قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حمیدرضا رحمانی:
 سالم مادرم! سالمی گرم به تو ای الگوی مقاومت که فرزند خود را با رضایتدل به جبهه فرستادی.
(ع)
 سالم پدر جان! سالم بر تو ای رهرو راه حسین که علیاکبر خود را بوسیدیو به کربالی ایران فرستادی.
 در شهادتم غمگین و ناراحت نباشید و خدا را شکر کنید که توانستید چنینفرزندی را بزرگ کنید تا در راه اسالم جان خود را نثار کند.
 ا ّما شما ای خواهرانم! امیدوارم که مرا حالل کنید و اگر بخواهید از دست شماراضی باشم ،حجاب خود را حفظ کنید؛ زیرا حجاب شما کوبندهتر از خون من است.
 ای ا ّمت حزباله ! امیدوارم هم چنان که تاکنون از صحنه خارج نشدهاید ،از اینبه بعد هم از صحنه خارج نشوید .پیرو واقعی امام و والیت فقیه باشید.
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رمضانعلي رحيمي نصرآبادي
نام پدر :عبّاس
تولد1319/1/10 :
شهادت1365/2/24 :
محل شهادت :هفت تپّه ،بمباران هوایی
عضویت و شغل :پاسدار -نظامی
محل دفن :گلزار شهداي سفيدشهر (نصرآباد)
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رمضانعلي در تاريخ دهم فروردین  1319در يك خانواده مذهبي در شهر نصرآباد
(سفيدشهر) از توابع بخشمركزي شهرستان آران و بيدگل ديده به جهان گشود .در
زمان ستمشاهي به علّت عدم امكانات تحصيل و مدرسه در روستا نتوانست درس
سن چهل سالگي در كالسهاي نهضت
بخواند و بعد از پيروزي انقالب اسالمی در ّ
سوادآموزي شركت نمود.
از طفوليت در نماز جماعت و مراسم عزاداري َسرور شهيدان و دعاي ندبه و كميل
شركت ميكرد .در دوران نوجواني پدر مهربانش را از دست داد و او با يتيمي بزرگ
شد و به خاطر كمك به وضع اقتصادي خانواده به حرفه قاليبافي مشغول بود و بعد به
كار كشاورزي روي آورد و در سال  1342ازدواج و خداوند به او پنج فرزند عطا فرمود.
در سالهاي  1356ـ  1357در تظاهراتی كه عليه رژيم ستمشاهي در كاشان و
نصرآباد (سفيدشهر) برپا ميشد ،شركت ف ّعال داشت.
در سال  1359همسرش بيمار شد و پس از م ّدتي فوت نمود .در سال  1361فرزند
عباسعلي كه در آن زمان شانزده ساله بود به جبهههاي حق عليه باطل
ارشدش ّ
اعزام گشت و شهيد گرديد.
رمضانعلي به خاطر نگهداري فرزندانش بعد از فوت همسر مجبور به ازدواج مجدد
شد .نتيجهي ازدواجش يك فرزند پسر بود و نامش را رضا گذاشت .در سال 1362
به عضويت سپاه پاسداران كاشان درآمد و به جبهههاي حق عليه باطل شتافت و
سن چهل و شش
باالخره در س ّومين مرحله اعزام به جبهه در تاريخ  1365/2/24در ّ
سالگي شربت شهادت نوشيد و به آرزوي ديرينه خويش رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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وصيّتنامه شهيد رمضانعلي رحيمي نصرآبادي:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت موت نيست حيات جاوداني است( .امام خميني)
يا ا ّيها الّذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل اهلل اثا قلتم الي ارض ارضيتم
بالحيوه الدنيا من االخره و ما المتاع الحيوه الدنيا في االخره اال قليل.
اي كساني كه ايمان آوردهايد ،چه شده است وقتي كه به شما گفته ميشود بسيج
شويد ،در راه خدا سرگردانيد در روي زمين و راضي شديد به زندگاني پست دنيا به
جاي آخرت .پس به درستي كه مال و ثروت زندگاني دنيا در آخرت خيلي كم است.
 الهي قلب سياه و ظلماني مرا با نور خودت روشن گردان و طاعتي بده كه موجبنافرماني از تو نشود.
 معبودا! من به جز تو كسي را يار و ياور نميدانم و به غير از تو به كسي دلنميبندم.
 خدايا! با رحمت بيپايان خودت از گناهانم چشمپوشي كن و ّنيت مرا در راهانجام وظيفه خالص گردان.
 بار خدايا! اين نعمت بزرگ يعني رهبري ا ّمتمان را حفظ كن و روز به روز برتوفیقشان بيفزاي.
 ا ّمت شهيدپرور! شما را با خون با ارزش شهيدان سوگند ميدهم كه دست ازروحانيت بر نداريد و برادران عزيز! بدانيد كه
ياري مكتب اسالم و رهبري امام و
ّ
دنيا ارزشي ندارد و تا به حال به كسي وفا نكرده است.
 اي ا ّمت حزباهلل! وحدت خود را حفظ كنيد و در نماز جماعت و نماز وحدت ودعاي كميل ،توسل ،ندبه و  ...شركت فعال داشته باشيد.
 در مقابل همه شرارتها ،بدبينيها و ابرقدرتها بايستيد تا مؤيد به تأييداتالهي گرديد و در عينحال مواظب آنهايي كه قرآنها را بر سر نيزه در مقابل حضرت
امامعلي(ع) كردند ،باشيد.
 جامعه اسالمي بايد از شَ ر و فساد خود را دور نگاه دارد و با مفسد مخالفتكند و بدانيد كه بيبند و باريهايشان براي حزباهلل و خانوادههاي ّ
معظم شهدا
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قابلتح ّمل نميباشد.
 بيحجابي ،گرانفروشي ،حيلهگري ،حقّه بازي ،چاپلوسي ،فساد اخالقي و ...مورد نفرت مؤمنين است كه بايد در راه ريشهكن كردن آن از جامعه اسالمي از
هيچ كوششي دريغ نكرد.
وصيتم به براداران عزيزم اين است كه فرزندانم را خوب تربيت كنند ،تا
 ا ّما ّبراي اسالم مفيد باشند و توصيهام به خواهران گراميام! زينبگونه زندگي كنند و
زينبگونه راه شهيدان را ادامه دهند.
بچهها به خوبي مواظبت كن و آنها
وصيتم به فرزندم مح ّمد :مح ّمدجان! از ّ
 و ا ّما ّرا خيلي خوب تربيت كن و نگذار كه آنها ناراحت باشند .نگذار احساس كنند كه پدر
و مادر در كنار آنها نيست .مح ّمدجانم اميدوارم كه همچون مانند پدري مهربان با
بچهها رفتار كني و آنها را به خوبي تربيت كني تا در آينده براي اسالم مفيد باشند.
 در پايان از كليه برادرانم ،خواهرانم ،فرزندانم و همسايگانم كه اگر بدي از منديدهاند مرا ببخشند و حاللم كنند.
خدايا ،خدايا ،تا انقالب مهدي خميني را نگهدار ـ خدافظ براي هميشه
والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته
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با ي ر ي رآبادي
نام پدر :رمضانعلي
تولد1345/8/1 :
شهادت1361/4/27 :
محل شهادت :پاسگاه زید
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي – محصل
محل دفن :گلزار شهداي سفيدشهر(نصرآباد)
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عباسعلي در ا ّول آبان  1345در يك خانواده مذهبي در شهر نصرآباد (سفيد شهر)
ّ
از توابع بخش مركزي شهرستان آران و بيدگل ديده به جهان گشود.
(ع)
عباسعلي از دوران نوجواني عالقه زيادي به شركت در عزاداري اهلبيت ،
ّ
هيئتهای مذهبي ،مسجد داشت .بدين جهت در همه مراسمهاي مذهبي و عزاداري
سرور شهيدان حضرت اباعبدالحسين(ع) حضور ف ّعال داشت.
دوران ابتدايي را در دبستان داورپناه نصرآباد (سفيد شهر) سپري نمود .ا ّما در سال
عباسعلي در آن زمان چهارده
 1359مادر مهربانش بيمار شد و بعد از م ّدتي فوت نمودّ .
مسئوليت كارهاي روزمره خانه را به عهده گرفت
ساله بود و به عنوان ارشد خانواده
ّ
با توجه به اين كه سه برادر خردسال و يك خواهر شيرخواره از مادر به يادگار مانده
غم خويش را صرف خواهر شيرخواره نموده و همانند يك مادر ،تمام
هم و ّ
بود ،همة ّ
وظايف را يك به يك انجام ميداد.
همين امر باعث شد در دوره راهنمايي ترك تحصيل كند .عالوه بر آن با توجه
به وضعيت معيشتي خانواده به حرفه قاليبافي نيز مشغول بود تا بتواند از اين طريق
كمك دست پدر خويش باشد تا امور زندگي اداره شود.
سن دو سالگي نگهداري و مواظبت
پس از اين كه خواهر شيرخوارهاش را تا ّ
نمود .در سال  1360به عضويت پايگاه بسيج آيتاهلل كاشاني نصرآباد (سفيدشهر)
درآمد كه در آنزمان دشمن بعثي عراق به كشور عزيز ما تجاوز و بخشي از خاك
كشورمان را اشغال نموده بود.
عباسعلي تصميم گرفت به جبهههاي حق عليه باطل اعزام شود كه پس از گذراندن
ّ
(ع)
يك ماه دوره آموزش نظامي در شهركرد به جبههها اعزام و در لشكر 14امام حسين
و در عمليات رمضان  1361شركت نموده و در آن عمليات به درجه رفيع شهادت
نائل و جنازه مطهرش تاكنون به زادگاهش برنگشته است.
عباسعلي شانزده ساله بود و موقع اعزام به جبهه به سر قبر مادرش آمد ( مادري
ّ
كه در سنين جواني فوت نموده بود) و با مادرش وداع كرد و غريبانه به جبههها
اعزام شد و چهار سال بعد پدر داغدارش نيز به جبههها اعزام شد و به جمع شهدا
پيوست و ميهمان فرزند شهيدش گردید.
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روحش شاد و راهش پررهرو باد

وصيّت نامه شهيد عبّاسعلي رحيمي نصرآبادي:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«و من يقاتل في سبيل اهلل فيقتل او يغلب فسوف نوتيه اجرا عظيما»
و هر كه در راه خدا جنگ كند پس كشته يا فاتح گردد بزودي او را اجري عظيم
دهيم.
(عج)
با درود و سالم بر منجي عالم بشريت امام زمان ،مهدي موعود و نايب برحقّش
امام ا ّمت خميني كبير و با درود و سالم بر ارواح شهدا از هابيل تا كربالي حسيني و
از كربالي حسيني تا كربالي خميني و با درود و سالم بر تمامي رزمندگان پرتوان
اسالم و ا ّمت حزباهلل و پدر و برادران عزيز و گراميام.
سخنم را آغاز مينمايم از آن جا كه وظيفه هر فرد مسلمان اين است كه دشمني
را كه به پا خواسته تا دين و كشورش را نابود كند و به ناموسش تجاوز كند ،نابود
سازد .لذا واجب دانستم به عنوان يك فرد مسلمان بنا به وظيفه شرعي تصميم گرفتم
شرشان را از سر مسلمانان كوتاه گردانم .بدين
در مقابل آنها ايستادگي نمايم تا ّ
مناسبت بهترين راه يعني جنگيدن رو در رو با آنها را انتخاب كردم و به جبهههاي
جنگ روانه گرديدم تا به اين طريق سهمي در پيشبرد انقالب داشته باشم.
علّت اين كه جنگيدن رو در رو را انتخاب كردم اين بود كه مالي نداشتم كه به
اين جنگ براي پيروزي اسالم كمك نمايم و عهد كردم كه جانم را فداي اسالم
و مكتبم گردانم تا بدين وسيله خوني در پاي درخت تنومند اسالم ريخته باشم.
من به عنوان يك سرباز ولي عصر(عج) كه اگر به بزرگوارياش قبول فرمايد و
اگر لطف خدا شامل حالم شود و مرا به درگاهش بپذيرد با شما ا ّمت حزبالهگ و
همشهريان محترم و خانواده بزرگوارم چند وصيتي دارم.
مهمتر از همه اين را عرض ميدارم كه اي ا ّمت مسلمان! گوش به فرمان رهبر
كبير ،اين پير سازشناپذير جماران باشيد كه رمز تداوم انقالب ما در اين است و من
متذكر ميشوم كه مسأله اصلي كشورمان يعني جنگ تحميلي را فراموش نكنيم و با
شركت در جبههها وظيفه اين كه تنها شعار مسلمان بودن را ندهيم به اثبات برسانيم.
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اين راه را تا آنجا بايد بپيمایيم كه فردي مظلوم در چنگال مستكبران است ،آزاد
نماييم و ظالم را نابود سازيم و راه رسيدن به آن آرزو خيلي آسان است.
هماكنون كه جنگيدن با مستكبران آسان است ،يعني ارگاني همچون بسيج سپاه
در همهجا و در همه وقت ثبتنام ميكند؛ ديگر جاي هيچ بهانهاي براي افرادي كه
ادعاي جنگجو بودن ميكنند باقي نميماند.
«اطيعواهلل و اطيعوالرسول و اولي االمر منكم» اطاعت كنيد از خدا و اطاعت كنيد
از پيامبران و رسوالن و نمايندگان آنها در روي زمين باشد تا رستگار شويد و هم
اكنون اين رهبر كبير همان اولي االمر منظور است و اطاعت از ايشان واجب است
و هركسي از او اطاعت نكند ،اطاعت از خدا و رسول خدا نكرده است .چون حكم او
حكم خداست و بايد اطاعت كرد و ا ّما اي پدر گراميام! نميدانم چگونه از زحمات
شما قدرداني كنم كه هرگز نخواهم توانست.
مرا ميبخشيد كه بخشيدن شما قدر و منزلت فرزند را در نزد خداوند متعال باالتر
ميبرد و راه را براي رسيدن به بهشت جاويد بازتر ميكند انّاهلل و انّااليه راجعون .ما
از خداييم و به سوي او بازگشت خواهيم نمود
بنابراين من تنها امانتي از طرف خدا در نزد شما بودم كه صاحب امانت هر وقت
خواست امانتش را ميگيرد و حاال هم به اين طريق از شما گرفت و جاي هيچ
ناراحتي و غم نيست ،چون هر كاري در دست اوست.
مـا زنـده برآنيـم كه آرام نـگيريـم
مـوجيم كه آسودگي ما عدم ماست
از اقوام و خويشان و برادران و خواهرانم ميخواهم در مجلس عزايم گريه نكنند.
چون دوست ندارم و در مجلس شهيد ،گريه معني ندارد .تقاضا دارم را هم را ادامه
دهيد كه تنها راه رهايي از اين دنياي پر ذلّت ،شهادت است.
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حسین روحانی زیدلی
نام پدر :جالل
تولد1345/10/10 :
شهادت1364/11/24 :
محل شهادت :فاو
عملیات :والفجر8
عضویت و شغل :پاسدار -نظامی
محل دفن :گلزار شهداي روستای یزدل
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حسین در دهم دی  1345در روستای یزدل به دنیا آمد .پدر و مادرش از همان
کودکی حسین ،به تهران مهاجرت کردند .حسین با شروع جنگ تحمیلی صدام علیه
ایران ،داوطلبانه راهی میادین جنگ شد و چند مرتبه هم مجروح گردید.
حسین در سال  1362به عضو ّیت سپاه درآمد و در عملیاتهای متعددی همچون
والفجرمق ّدماتی و والفجرّ 1
(فکه) ،والفجر( 2پیرانشهر) ،والفجر( 3منطقه عمومی
مهران) ،والفجر( 4مرز مریوان – پنجوین) ،والفجر 5و  6شرکت نمود.
سال  1363پدر بزرگوارش را از دست داد ولی با این حال انگیزة او برای حضور
در جبهه های جنگ کمتر نشد.
در نهایت در تاریخ  1364/10/12به منطقه عملیاتی فاو (والفجر )8اعزام شد ،که
بعد از چند روز در تاریخ  1364/11/24به فیض شهادت نائل شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسین روحانییزدلی:
 درود و سالم بر سرور شهیدان حسین بن علی(ع) ،بر منجی عالم بشر ّیت ،رهبرکبیر انقالب اسالمی.
 مادر عزیزم! میدانم که برایم خیلی زحمت کشیدی ولی نمیدانم چگونه ازشما قدردانی کنم .از شما تقاضای بخشش دارم .بعد از فوت پدر بزرگوارم زندگی
کردن برای ما مشکل شد و تنها دلخوشی شما زندگی کردن در کنار من و برادرانم
بود .مرا حالل کنید.
 برادرم حسن! همیشه مونس و غمخوار مادر بزرگوارم باش و حرفش را به جاندل بپذیر .راه شهیدان را ادامه بده.
 برادر کوچکم مهدی! درس خواندن را خوب ادامه بده و مونس و همدم مادرجان باش و به حرف این مادر دل سوخته توجه کن .رفتار تو بدون اجر نخواهد ماند.
 مادر جان! صبر را پیشه کن که خدا با صابران است .اگر جنازهام نیامد ناراحتمباش.
 کسانی که در جامعه همیشه علیه این نظام نق میزنند راضی نیستم در تشییعجنازه و مراسم من شرکت کنند .مراسم عزاداری را هر چه ساده تر برگزار کنید.
وصیت کنم.
از مال دنیا چیزی ندارم که آن را ّ
امضا64/11/18 :
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حم
ك
ت
جواد ز ش نوشآبادی
نام پدر :رضـا
تولد1345/1/1 :
شهادت1361/2/27 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بيتالمق ّدس
عضویت و شغل :كارگر خانه – بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده محمد(ع) شهر نوشآباد
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جواد در سال  1345در نوشآباد و در خانوادهاي مذهبي و در عين حال از نظر
معيشتي متوسط ديده به جهان گشود.
شش ساله بود كه به مدرسه ابتدايي رفت و فقط چهار سال درس خواهد و به علّت
مشكالت معيشتي خانواده نتوانست ادامه تحصيل بدهد و به همين دليل بود كه وارد
كارخانه شماره 2كاشان شد و به عنوان كارگر مشغول به كار شد .دوازده ساله بود
سن كمي كه داشت
كه حركت اسالمي حضرت امام خميني(ره) به خروش آمد او با ّ
همراه ديگر دوستان و مردم شهيدپرور نوشآباد در راهپيماييها حضور پيدا ميكرد.
چهارده ساله بود كه رژيم عفلقی عراق جنگ عليه ایران را آغاز و به كشور اسالمي
سن بااليي نداشت ولی تح ّمل شنيدن حمله
ايران تجاوز نمود .جواد هرچند كه ّ
عراقيها به كشور را نداشت و براي همين بود كه مترصد فرصتي بود تا بتواند در
موقعي مناسب به جبههها اعزام شود.
او باالخره اوايل سال  1361بود كه توانست رضايت خانوادهاش را جلب نموده و
با گذراندن دورة آموزش نظامي ،در تاريخ  1361/1/19به جبهههاي جنوب كشور
اعزام گردد كه پس از م ّدتي حضور در مناطق عملياتي ،در عمليات بيتالمق ّدس
شركت و پس از رشادت در اين عمليات سرنوشتساز ،بر اثر ش ّدت جراحات وارده
به درجه رفيع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد جواد زحمتكش:
 با سالم و درود بر شهيدان و سالم بر رهبر كبير انقالب كه با حركت خودجهان را تكان داد و امريكا و شوروي و ابر قدرتها از حرفهاي ايشان ترس دارند
و سالم برشما ا ّمت قرآن كه چنين فرزنداني بزرگ نموده و روانه جبهه مينماييد
كه دين اسالم را هميشه به پا نگهدارند و سالم و درود بر شما پدر و مادر عزيز كه
چنين فرزندي بزرگ كرده و تحويل اسالم و جبهههاي نبرد نموديد.
 و ا ّما يك پيام براي خواهران و اين كه هميشه حجابتان را رعايت نماييد كهحجاب شما از سرخي خون ما بهتر است.
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م
ل
س
ا
م زو رهای
نام پدر :اسماعیل
تولد1348/5/1 :
شهادت1366/3/9 :
ّ
(خط پدافندی فاو)امالقصر
محل شهادت :فاو
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد

163

مسلم در ا ّول مرداد  1348در شهر نوشآباد به دنیا آمد.خانواده کشاورز و قالیباف
او باعث شده بود که شهید از همان دوران کودکی که مشغول درس خواندن بود،
در امر کشاورزی و قالیبافی پدر و مادر را یاری کند.
مسلم در دوران تحصیلی راهنمایی ترک تحصیل کرد و به شغل کاشیکاری
مشغول شد.
در دوران دفاع مق ّدس ،علیرغم سن و سال نوجوانی ،خیلی اصرار داشت به صفوف
سن پانزده سالگی به م ّدت سه
رزمندگان اسالم در جبههها بپیوندد و باالخره در ّ
ماه در جبهههای جنگ حضور پیدا کرد .سپس با ورود به دوران خدمت سربازی در
سپاه ،حضور خود را در جبههها ادامه داد تا این که در تاریخ  1366/3/9در جبهة
فاو به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مسلم زوارهای:
«الّذین امنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه
عنداهلل و اولئک هم الفائزون»
(عج)
 به نام خدایی که قلب ها با یاد او آرامش می یابد .سالم و درود بر امام زمانو خمینی کبیر(ره) ،مردی که ملّت ایران را از تاریکی های جهل نجات داد.
 بارالها! تو را سپاس که توفیق حضور در جبهة دفاع را به من عنایت کردی. خدایا! نور تو در قلب من نفوذ کرده و تو را شناختم و به سوی تو حرکت کردم. پدر و مادر عزیزم! مرا حالل کنید ،چرا که در طول زندگی اشتباهاتی داشتهام. مادر جان! از تو سپارسگزارم که با شیر پاک مرا بزرگ کردی و به جبهة نورضجه نزن و صبور باش .من امانتی بودم
فرستادی .اگر شهید شدم بر جنازة من ّ
دست شما که میبایست این امانت را پس میدادی .چه بهتر که انسان با مرگ
سرخ از دنیا برود .در عزاداری من بر علیاکبر حسین(ع) گریه کنید.
 خواهرانم! حجاب و عفّت داشته باشید که بیش از خون من ارزش دارد. برادرانم! درستان را خوب بخوانید. مردم عزیز! تا جان دارید دست از والیت فقیه برندارید .پشتیبان امام باشید.روحانیت نباشد کشور بدون طیب خواهد بود.
 اگرّ
 -هر شب جمعه با خواندن فاتحهای طلب بخشش از خداوند برای بندة حقیر کنید.
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نعمت الله زيارتيزيدلي
نام پدر :ماشاءاهلل
تولد1339/2/1 :
شهادت1362/12/3 :
محل شهادت :جزيره مجنون
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي – كارگر
محل دفن :گلزار شهداي روستای يزدل آران و بیدگل
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نعمتاهلل در تاريخ  1339/2/11در روستاي يزدل از توابع شهرستان آران و بيدگل
ديده به جهان گشود .دوران كودكي را در كانون گرم خانواده سپري كرد.
هفت ساله بود كه وارد مدرسه ابتدايي شد و تا كالس ا ّول راهنمايي درس خواند
و سپس به علّت مشكالت معيشتي خانواده ،ترك تحصيل نموده و به شغل ب ّنايي
و سيمانكاري روي آورد و در كنار كار ب ّنايي به علّت نياز پدرش در كار كشاورزي
هم كمك كار او بود.
(ره)
با شروع نهضت اسالمي ايران به رهبري حضرت امام خميني همگام با دوستانش
در راهپیماييها شركت ميكرد و تنفّر خود را از رژيم ستمشاهي پهلوي ابراز
ميداشت.
او دو سال پس از پيروزي انقالب اسالمي آماده اعزام به خدمت گرديد .دوران
آموزش نظامي را در زابل گذراند و در ژاندارمري سيستان و بلوچستان خدمت كرد.
پس از خدمت ازدواج كرد كه از ايشان دو فرند به يادگار مانده است .او عضو
اليت داشت و با تشكيل
انجمن اسالمي يزدل بود و امور تبليغاتي آن را پذيرفته و ف ّع ّ
مسئوليت آموزش پايگاه را عهدهدار شد.
پايگاه بسيج ،وارد پايگاه شده و
ّ
هنگامي كه جنگ عراق عليه ايران شروع شد ،او كه از نظر روحي و جسمي
آمادگي داشت ،چون خدمت سربازي را انجام داده بود و در امور فرهنگي و اجتماعي
اليت داشت ،با تعدادي از دوستانش عازم جبهههاي نبرد حق عليه باطل شد و
ف ّع ّ
در عمليات خيبر شركت كرد و در تاريخ  1362/12/3در جزيره مجنون به فيض
شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد نعمتاهلل زيارتييزدلي:
 پروردگارا! تو خود ميدانی كه با شناخت كامل ،قدم در اين راه نهادم و تا آخريننفس بر عقيده خود ،با تو ّكل به تو و ايماني قوي و استوار خواهم ماند و جان ناقابل
خود را تقديم خواهم كرد.
 پدر و مادر گرامي! از شما ميخواهم در سوگ من صبر پيشه كنيد كه خداوندبا صابران است .بعد از من براي من گريه نكنيد .هرچه ميخواهيد گريه كنيد ،به
ياد َسرور شهيدان حسين بن علي(ع) گريه كنيد.

169

انصر ساعي
نام پدر :حسن
تولد1340/7/5 :
شهادت1363/12/22 :
محل شهادت :هورالهویزه
عملیات :بدر
عضویت و شغل :بسيجي
دارالسالم ابوزيدآباد
محل دفن :گلزار شهداي
ّ
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ناصر در تاريخ  1340/7/5در شهر ابوزيدآباد از توابع شهرستان آران و بيدگل ديده
سن شش
به جهان گشود .دوران كودكي را در كانون گرم خانواده سپري كرده و در ّ
قيت پشت سر گذاشت و به
سالگي به مدرسه رفت و فقط مقطع ابتدايي را با مو ّف ّ
خاطر شرایط معیشتی ترك تحصيل نمود.
شهيد در زمان طاغوت نيز از فعاليت خوبي برخوردار بوده و همراه ساير مردم به
راهپيماييها ،تظاهرات و جلسات مذهبي شركت ميكرد و در پخش اعالميههاي
حضرت امام فعاليت داشت.
ناصر بعد از اين كه خدمت مق ّدس سربازي خود را در زمان جنگ به پايان رساند،
چون كشور اسالمياش را در جنگ با عراق ميديد ،در تاريخ  1363/8/12باز هم
از طريق بسيج به منطقه جنوب اعزام و در عمليات بدر در هورالهويزه شركت كرد
و باالخره در تاريخ  1363/12/22به درجه رفيع شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّتنامه شهيد ناصر ساعي:
 شهادت تزريق خون به پيكر اجتماع است و اسالم هميشه نيازمند شهيد وشهادت است هميشه گوش به فرمان امام عزيز باشيد.
 مادرم! بدان كه من دير زماني است كه آرزوي چنين روزي را ميكشيدم و تواجري بس عظيم نزد پروردگار داري و به راهي كه رفتيم ،تكيه كن و آن گاه خوشحال
خواهي شد .چرا كه به سهم خود فرزندي را به پيشگاه خداوند متعال هديه كردي.
 مادر عزيز و زحمتكشم! به ياد داشته باش ،چنانچه جسدم پيدا نشد و نتوانستيتحويل بگيري مسئلهاي نيست ،بلكه سعي كن پيام مرا به همه برساني و بدان كه
اسالم دين حق ،برادري و برابري و دين كاملي است و دوري از اسالم و روحانيت
مسئول و متع ّهد همان ذلّت و خواريمان را همراه خواهد داشت.
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غالمرضا سالميپور
نام پدر :رحمتاهلل
تولد1346/1/1 :
شهادت1365/10/21 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی 5
عضویت و شغل:سرباز سپاه
محل دفن :گزار شهداي امامزاده حسین(ع) بيدگل
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غالمرضا در تاريخ  1346/1/1در بيدگل در خانوادهاي متد ّين و زحمتكش متولّد
سن شش سالگي وارد مدرسه ابتدايي شهيد جندقيان شد و پس از اتمام
شد .در ّ
قيت
دوره ابتدايي توانست با كوشش و فعاليت در تحصيل تا ديپلم ادامه دهد و با مو ّف ّ
به پايان برساند.
ايشان در كارهاي اجتماعي فعاليت خوبي داشت و مسئول انجمن فرهنگي محلّه
معينآباد بيدگل بود و در عين حال به مطالعه كتب مذهبي نیز ميپرداخت.
هنگامي كه انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خميني شروع شد یازده سال
داشت كه با همين سن در كنار ديگر مردم كه در راهپيماييها شركت ميكردند،
حضور داشت.
با شروع جنگ تحميلي رژيم بعث عراق ،در وجود غالمرضا جوش و خروشي به
وجود آمد و مترصد فرصتي بود تا بتواند خودش را در ميدان نبرد با كفّار بعثي بيابد
ولي در ابتداي جنگ به علّت صِ غر سن نتواست اعزام شود و زماني كه ميتوانست
حضور در جبهه داشته باشد ،موقع خدمت سربازي او فرا رسيد كه موقعيت را غنيمت
دانسته و در سپاه پذيرفته شد و با عنوان سرباز سپاه به جبهههاي نور عليه ظلمت
وارد شد.
غالمرضا پس از آموزشهاي نظامي الزم در عمليات كربالي پنج در شلمچه كه
از سنگينترين عملياتهاي ما در طول هشت سال دفاع مق ّدس بود شركت كرد
و پس از نبردي دالورانه در مقابل مزدوران بعثي در تاريخ  1365/10/21به درجه
رفيع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمرضا سالميپور:
 اين مكتب الهي از زمان پيامبر اسالم تاكنون مورد هجوم دشمنان بوده استو همواره سعي نمودهاند تا اين مذهب را از ريشه بخشكانند ولي هوشياري رهبران
ديني و ا ّمت اسالم باعث شده كه اين دين ،همچنان ثابت و پابرجا بماند .بنابراين
ما هميشه بايد هوشيار باشيم تا توطئههاي آنها را از هر راهي كه هست بشناسيم
تا با آن مقابله كنيم.
 ما بايد به دفاع از شريعت مق ّدس اسالم و حريم كشور اسالمي خود بپردازيم وشما ا ّمت حزبالهش گوش به فرمان امام ،محكم و پابرجا بمانيد و بعضي كمبودهاي
دنيا كه كاذب و زودگذر است را تح ّمل كنيد.
 پدر و مادرم! از شما ميخواهم مرا حالل كنيد .چون ميدانم اگر در جبهه شهيدشدم برايتان سخت است زيرا مرا بزرگ كردهايد تا زماني عصاي دست شما باشم
ولي نتوانستم دين خود را به شما ادا نمايم.

175

ابوالفضل ستـّاريآرا ين
نام پدر :مح ّمدعلي
تولد1349/10/13 :
شهادت1367/3/4 :
محل شهادت :شلمچه (تك عراق)
عضویت و شغل:بسيجي
محل دفن :گلزار شهدای امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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ابوالفضل س ّتاري در تاريخ  1349/10/13در خانوادهاي مذهبي و مستضعف متولّد
شد .از همان عنفوان كودكي فردي ماليم ،خوشخلق و خوشرفتار بود تا اينكه در
سال  1355/7/1وارد دبستان شد .دوران ابتدايي را در دبستان شهيد غفوره سپري
كرد و در سال  1361/7/1به مدرسهي شهيد مطهري پا نهاد.
در همين سالها بود كه قرآن را با صوت و لحني بسيار شيوا فرا گرفت و به قرائت
قرآن و دعاي ندبه عالقة وافري داشت و حتم ًا هم شركت ميكرد.
در قرائت قرآن محلّة سرمحلّه زمانيكه شهيد ابوالفضل س ّتاري شروع به تالوت
قرآن ميكرد ،جلسه را سكوت محض فرا ميگرفت و در پايان تالوت ،صداي احسنت
همة قاريان او را مورد تشويق قرار ميداد.
آن زمانها حافظ قرآن نبود و هركس قاري قرآن بود ،در مسابقات شركت ميكرد.
او در مسابقات قاريان قرآن اصفهان هم شركت كرده بود و از آن جا نیز لوح تقدير
گرفت .عكسي كه در حال تالوت قرآن در مدرسة مطهري از او گرفته شده  ،به
يادگار مانده است.
او پس از دوران راهنمايي در سال  1364به هنرستان عالمه طباطبايي رفت.
در فروردين ماه سال  1367به جبهههاي غرب كشور پا نهاد پس از يك ماه از
غرب كشور برگشت.
شهيد ابوالفضل س ّتاري فردي قانع بود و حساب همه چيز را در خانواده ميكرد و با
هر كمبودي ميساخت .اگر نيازي هم از نظر ما ّدي داشت ،زود به زود به زبان جاري
نميكرد .براي مثال اگر از نظر وضع ظاهري لباس كمبود داشت به خانواده ابراز
نميكرد .به طوري كه گاهي مادرش به او ميگفت چرا نميگويي چيزي ميخواهم.
او مخارجش را هم بيشتر از راه قاليبافي تأمين ميكرد.
ابوالفضل پس از م ّدت اندكي كه در لشكر يك سري آموزشهاي الزم را كسب
نمود ،به ّ
خط مق ّدم جبهة شلمچه اعزام شد و در حالي كه عراق به خطوط مق ّدم
شلمچه پاتك كرده بود ،شهيد ابوالفضل ستاري از ناحيه ران راست و دست راست
به شدت مجروح شده بود.
ذرتي و مح ّمد دهقاني ،آنها شهيد را
به گفته دو تن از همرزمانش حاج حسين ّ
داخل پتو گذاشتند و حدود  500متري هم به عقب آورديم ولي چون ش ّدت آتش
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دشمن بسيار سنگين و هوا هم گرم بود آنها نتوانستند شهيد را به عقب بياورند.
با تحقيقاتي كه از همرزمان شهيد شد و در محوري كه پيكر پاكش مانده بود
پس از م ّدت كوتاهي عملياتي را ايران در شلمچه به نام بيتالمق ّدس 7آغاز كرد.
با این حال جنازه وي پيدا نشد تا اين كه در تاريخ  1378/5/15توسط بنیاد شهید
پیکر مطهرش را به خانواده اش دادند.
پيكر پاك و مطهر شهید در بعد از ظهر روز  1378/5/19تشييع و به گلزار شهداي
امامزاده مح ّمد هالل بن علي برده و به خاك سپرده شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از دستنوشته شهيد ابوالفضل ستاريآراني:
 براي نيل به كمال و سعادت راهي جز تمسك به آيات الهي و سيره و س ّنتالسالم نداريم .بنا بر آيه قرآن بايد ،به ريسمان الهي چنگ زده و
اهل بيت عليهم ّ
مطيع او باشيم.
وقتي در اين راه قدم نهاديم ،آنگاه است كه رو به سوي خليفهاهلل كرده و شايستگي
جانشيني خدا روي زمين را كسب خواهيم كرد .اميد كه خداي مهربان به ما توفيق
بندگي كردن را عطا فرماید.
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ت
س
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ن
علی ش وشآبادی
نام پدر :هدایتاله
تولد1344/1/1 :
شهادت1361/2/15 :
محل شهادت :خرمشهر
عملیات :بیتالمق ّدس
عضویت و شغل :بسیجی – کارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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علی در ا ّول فروردین  1344در شهر نوشآباد و در خانوادهای کشاورز متولّد شد.
بعد از دوران تحصیالت ابتدایی ،برای کمک به امرار معاش خانواده ،ترک تحصیل
نمود و به شغل رنگکاری و نقّاشی ساختمان مشغول شد .او در سال  1359در
کارخانه ریسندگی کاشان استخدام شد.
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،سن و سال نوجوانی او مانع از اعزام به
مناطق جنگی شده بود .وقتی اصرار او در مراکز اعزام بسیجیان به جبهه ،در کاشان
نتیجه نداد؛ به همراه یکی از دوستانش به قم رفت و از طریق بسیج قم مو ّفق به
اعزام به جبهه شد.
علی در عملیات شکست حصر آبادان از ناحیه پا مجروح شد .او مج ّدداً در چند
مأموریت جنگی شرکت نمود تا در نهایت در عملیات بیتالمق ّدس (آزادسازی
خرمشهر) شرکت نمود و در همین عملیات در تاریخ  1361/2/15به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علی ستمکش نوشآبادی:
«والتحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»
درود و سالم بر رهبر کبیر انقالب اسالمی و روح مطهر شهدا.
 از آنجا که درک کردم اسالم برای پیروزی به خون نیاز دارد ،وظیفة شرعی خوددانستم در این جهاد مق ّدس شرکت کنم .هیچکس مرا به اجبار به جبهه نفرستاده و
در این سه مرتبة اعزام به جبهه ،از خطرات آن هم آگاه بودم.
 برادران! پیرو والیت فقیه و امام خمینی باشید .برادری و اتحاد خود را حفظ کنید. خواهران! حجاب خود را به طور کامل حفظ کنید .حجاب شما بیشتر از خونمن اثر دارد و دشمن را ناامید میکند.
 پدر و مادرم! اگرچه شهادت من داغی است بر دل شما و آرزو داشتید مرا دامادکنید ،ا ّما من شهادت در راه خدا را بر تمام ما ّدیات ترجیح میدهم و آگاهانه در این
راه قدم برداشتم .در شهادتم زاری نکنید که زاری کردن بر شهید معنا ندارد.
 -برادران و خواهرانم! مراببخشید تا آسوده باشم.
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علیاکبر سروری نوشآبادی
نام پدر :غالمعلی
تولد1339/1/1:
شهادت1360/7/5 :
محل شهادت :جاده آبادان– دارخوین
(ع)
عملیات :ثامناالئمه
عضویت و شغل :سرباز ارتش
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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علیاکبر در تاریخ ا ّول فروردین  1339در شهر نوشآباد متولّد شد .وی بعد از
تحصیالت ابتدایی ،برای ادامه تحصیل به کاشان عزیمت نمود .دوران دبیرستان او
مصادف بود با فعالیتهای سیاسی علیه رژیم پهلوی که او نیز با تشکیل کتابخانه
در محلّه و پخش اعالمیههای حضرت امام خمینی و تشکیل کالسهای پیکار با
بیسوادی ،در آگاهی و بینش سیاسی مردم فعالیت داشت.
با شروع دوران دفاع مق ّدس ،او داوطلبانه به همراه گروه نامنظم چمران به
جبهههای جنگ اعزام شد .م ّدتی بعد به خدمت سربازی رفت و به همراه لشکر
خراسان به جبهة آبادان اعزام شد و در عملیات شکستن حصر آبادان در سال
 1360شرکت نمود که در همین عملیات بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در تاریخ
 1360/7/5به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علیاکبر سروری نوشآبادی:
«والتحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل اموات ًا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»
به نام اهلل و با یاد رهبر کبیر انقالب اسالمی.
 مردم مسلمان! بدانید که من آگاهانه در این راه قدم نهادم. پدر عزیزم! اگر در گذشته از من نافرمانی سر زده ،مرا ببخشید و حاللم کنید. مادر جان! شما به من گفتید میخواهی شیرم را حاللت کنم ،دست از خمینیبرندار.
من در جوابت میگویم ما اهل کوفه نیستیم ،حسین تنها بماند  ...من به ندای
امام خمینی که فرمودند« :حصر آبادان باید شکسته شود» لبیک گفتم و از فرماندهام
خواستم تا به آبادان اعزام شوم.
سن بیست و یک سالگی چنین افتخاری نصیبم شد تا در
خدا را شاکرم که در ّ
جبهه حق برای دفاع از کشورم بجنگم.
 مادر جان! مبادا با خبر شهادت من موهایت را پریشان کنی .دلم می خواهدزینبگونه گام برداری .هرچند خبر شهادت من برایت سنگین باشد .راهم را ادامه
دهید و دیگر برادرانم را راهی میدان جنگ کنید.
 مادر جان! یادت هست با کلنگزنی ،گلزار شهدای نوشآباد را افتتاح کردم وگفتم میخواهم د ّومین شهید نوشآباد باشم.
 مردم عزیز! وحدت داشته باشید و در راه انقالب قدمهایتان را محکم بردارید.حاللیت می طلبم .هیچ وقت امام خمینی را تنها نگذارید.
از همه
ّ
امضا1360/6/24 :
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عليآاق سيفيان آرانی
نام پدر :مح ّمد
تولد1348/3/10 :
شهادت1365/5/20 :
محل شهادت :فاو (پدافندي)
عضویت و شغل :بسيجي
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي
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عليآقا در تاريخ  1348/3/10در خانوادهاي مذهبي و زحمتكش متولّد شد .والدينش
او را با زحمت و مشقّت فراوان و با درآمد كار قاليبافي و كشاورزي بزرگ كردند.
او دوران ابتدايي خود را در مدرسه  17شهريور آران گذراند و دوره راهنمايي را در
مدرسه شهيد مطهري بود.
عليآقا دوران ابتدايي بود كه نهضت اسالمي به رهبري حضرت امام خميني
سن زيادي نداشت همگام با مردم انقالبي ،در راهپيماييها
شروع شد و او هم كه ّ
و تظاهرات شركت ميكرد و خصوص ًا در فعاليتهاي هنری  -فرهنگي و گروههاي
سرود ،حضوري پر تالش داشت.
عليآقا هنگام درس خواندن ،از حضور در كتابخانه محلّه و مطالعه كتب غيردرسي
غافل نبود .در مجالس مذهبي (قرائت قرآن ،دعاي ندبه و دعاي كميل) شركت
ميكرد و همساالن خود را هم تشويق به شرکت در جلسات مينمود.
او با پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل بسيج به فرمان حضرت امام خميني در
اليتهايش ،در بسيج هم حضور پيدا ميكرد.
كنار تحصيل و ديگر ف ّع ّ
با شروع جنگ عراق عليه میهن عزیزمان ايران ،عليآقا هم كه از نظر معنوي روي
خود كار كرده بود و در عينحال فعاليتهاي فرهنگي و حضور فعال در بسيج او را از
نظر جسمي هم آماده كرده بود ،ديگر قرار و آرامي نداشت كه در شهر و كنار خانواده
سن كمي برخوردار بود ،هنگامي كه از نظر جسمي
باشد .او که در ابتداي جنگ از ّ
قادر به اعزام به جبهه شد ،آموزش نظامي الزم را گذراند و در بسيج ثبتنام كرد و
به جبهههاي نبرد حق عليه باطل در منطقه عملياتي جنوب كشور حضور پيدا كرد.
پس از م ّدتي حضور در منطقه عمليات والفجر 8براي فتح شهر فاو عراق به عنوان
يك نيروي رزمنده بسيجي در اين عمليات بزرگ شركت كرد و به همان آرزويي
كه از زمان شناخت خود داشت و شهادت در راه خدا بود ،رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عليآقا سيفيان آرانی:
 شهدا رفتند و ما را عهدهدار ادامة رسالت خويش نمودند. اي ا ّمت هميشه در صحنه بيش از  1300سال از واقعه جانسوز كربال ميگذرد.هنوز از صحراي سوزان كربال نداي حسين(ع) به گوش ميرسد و ميفرمايد :هل من
ناصر ينصرني  -آيا كسي هست مرا ياري كند تا از دين ج ّدم حمايت كنم.
 در اين زمان ،ياران و عاشقان واقعي حسين(ع) از ديگران باز شناخته ميشوند و(ع)
در اين برهه فرزندان حسين زمان ،خميني روحاهلل ادامهدهندة راه خونين حسين
هستند بر همه واجب است كه او را ياري دهيم و از او پيروي كنيم.
وصيتم به ا ّمت شهيد پرور :امام را تنها نگذاريد ،همچنان كه تاكنون جبههها و
 ّپشت جبههها را پركردهايد ،حرف امام را گوش كنيد.
وصيتم به پدرم و مادرم :من از شما ميخواهم كه امام را رها نكنيد و هميشه
 ّپشتيبان او باشيد.
 مادرم! اگر شهيد شدم ،ناراحت نباش و گريه و زاري نكن تا دشمنان و منافقانخوشحال شوند.
 مادرم! تو بايد استوار باشي ،چون خدايت امانتی به تو داده بود و حال از شماگرفته است.
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محمدحسين شعبانزاده
نام پدر :رجبعلي
تولد1345/1/1 :
شهادت1362/8/13 :
محل شهادت :مريوان
عملیات :والفجر4
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي نصرآباد (سفيد شهر)
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محمدحسين در تاريخ  1345/1/1در خانوادهاي مذهبي در نصرآباد از توابع
شهرستان آران و بيدگل متولد شد .دوران كودكي را در خانوادهاي كه به شغل
كشاورزي مشغول بوده و با زحمت و كسب حالل ،ارتزاق ميكردند ،رشد كرد در
هفت سالگي به مدرسه رفت و تا سال دوم راهنمايي تحصيل كرد و پس از آن
براي كمك به خانوادهاش مشغول كار و تالش شد .هنگامي كه انقالب اسالمي به
پيروزي رسيد و بسيج تشكيل شد يكي از افراد فعال در پايگاه بسيج بود و با شروع
جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،آموزش نظامي الزم را گذراند و به جبهههاي نبرد
حق عليه باطل اعزام گرديد .محمدحسين تا هنگام شهادت سه مرتبه به جبهه اعزام
شد و آخرين عملياتي كه او شركت كرد عمليات والفجر 4در منطقه مريوان بود كه
در همين عمليات به لقاي يار رسيد و روحش به ملكوت اعال پيوست.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيتنامه شهيدمحمدحسین شعبانزاده:
اكنون كه اين وصيتنامه را مينويسم با كولهباري سنگين از گناه و معاصي و
كوله باري سنگين از مسئوليت كه شهدا بر دوش ما افكندهاند ،ميروم تا َدين خويش
را بر آنها ادا كنم.
اي برادران حزباللهي! مبادا دست از جنگ برداريد كه امام ،جنگ را مسأله اصلي
دانسته و دست از روحانيت پيرو خط امام برنداريد كه اينان بازوان امام و واليت فقيه
و محور اصلي انقالب هستند  ...پايگاههاي بسيج را خالي نگذاريد.
خواهران و مادران انقالبي و حزباللهي حجابتان را حفظ نماييد چرا كه سياهي
چادر تو كوبندهتر از سرخي خون من است.
پدر و مادر قهرمان و مهربانم! اميدوارم كه جوان خود را كه  17سال با مشقت و
رنجهاي فراوان بزرگش نموديد و پرورش داديد براي چنين روز و زماني آمادهاش
كرديد براي جانفشاني در راه خدا ،اسالم ،رهبر و ميهن حاللش نماييد.
پدر و مادر شجاع و دليرم سه برادر ديگر هم دارم كه از شما ميخواهم آنها را هم
بمانند فرزند اولتان بلكه بهتر پرورششان دهيد و براي چنين روزهايي كه اسالم،
انقالب و امام نياز دارد آنها را آماده كنيد.
همانطور كه درجبهه رفتن من ناراحت نبوديد در شهادتم هم ناراحت نباشيد و
دست از امام و جنگ برنداريد و دست از روحانيت درخط امام هم بر نداريد.
چند جملهاي با امام عزيز اي پير شب زندهدار جماران ،اي پارساي با تقوا ،اي
عالم و اي مجاهد ،اي پاسدار اسالم و قرآن ،انقالب و جمهوري اسالمي ايران،
اي الگو و اسوه براي تمام ملل مستضعف جهان،اي فقيه و اي نايب امام زمان(عج)!
به خدا سوگند كه دست از دين و ياري امام زمان(عج) و شما بر نخواهيم داشت و
برنميدارم همان طور كه به نداي هل من ناصر ينصرني تو لبيك گفتم ،به لبيك
خويش عمل نمودم.
اي خداي بزرگ! تو را شكر ميكنم كه لياقت شهادت در راه خودت را به من
عطا فرمودي.
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حسین شعبانی زیدلی
نام پدر :علیاکبر
تولد1345/3/1 :
شهادت1362/1/21 :
محل شهادت :شمال ف ّکه
عملیات :والفجر1
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي روستای یزدل
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حسین در ا ّول خرداد  1345در روستای یزدل به دنیا آمد .او نوزادی هفت ماهه
وضعیت بسیار وخیم به دنیا آمد .حال نامساعد او به آنجا رسید که
بود و در یک
ّ
وضعیت که نوزاد مرده است ،او را به قبرستان روستا بردند تا
پس از چند روز با این
ّ
دفن کنند ولی به یکباره به هوش می آید!
بعد از دوران ابتدایی ،برای کمک به خانواده به همراه خانواده به کاشان نقل مکان
میکنند و در کارگاه جوشکاری مشغول کار میشود.
در دوران دفاع مق ّدس و در سنین نوجوانی ،داوطلبانه به میادین جنگ اعزام و
محرم (دهلران) ،والفجرّ 1
(فکه) شرکت نمود که در همین عملیات
در عملیاتهای ّ
مفقوداالثر شد.
بعد از دوازده سال چشم انتظاری پدر و مادر ،جنازه اش پیدا و برای دفن به وطن
منتقل شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسین شعبانییزدلی:
«و التحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»
دل بَرکن از دنیا ،تا ُپر شود قلب تو از ایمان و تقوا.
به نام او که به من قدرت بیان و ّ
تفکر داد .به نام او که عشق حسین و یارانش را
در دلهایمان افکند تا راه آنان را بپیماییم و از مرگ  ،هیچ هراسی نداشته باشیم
و عاشقانه شربت شهادت را آرزو کنیم.
 عاجزانه از خدای متعال خواستارم که مرا ببخشد و از من راضی و در حضورخودش مرا جای دهد.
 خدایا! مرا یاری کن تا بتوانم حقایق را ببینم. پدر و مادر عزیزم! چه زحماتی که برای من کشیدید تا مرا به این سن رساندید.اگر قدر زحمات شما را ندانستم ،در این جا (جبهة جنگ) قدر شما را دانستم .این
جا بود که فهمیدم چه مادری دارم که قدرش را ندانستم .اجرتان با فاطمه زهرا(س).
 مادرجان! شهادت در راه خدا یک زندگی جدید و تازه برای ما جوانان میباشد.مرا ببخش و از من راضی باش و برایم زاری نکن .وقتی هدف اهلل است ،زاری
برای چه؟
 پدر عزیز و گرامی! می دانم به کمک من نیاز داری ولی اسالم مرا صدا میزندو اسالم واجبتر است ،مرا ببخشید اگر نتوانستم ادای دین کنم.
 مردم! بدانید که عمر کوتاه ما به پایان میرسد؛ خوشا به حال آنان که راه خدا رادر پیش گرفته و هدفشان الهی است .وصیتنامه شهدا را بخوانید و به اهدافشان
توجه کنید .از اسالم و انقالب دفاع کنید تا خون شهدا پایمال نشود.
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حسن شیخ آرا ین
نام پدر :علی
تولد1347/3/7:
شهادت1365/12/12 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :بسیجی – کارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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حسن در هفتم خرداد  1347در آران متولّد شد .پدرش به شغل کشاورزی و قالیبافی
وضعیت نامناسب ما ّدی خانواده باعث شد که حسن بعد از دوران تحصیل
مشغول بود.
ّ
ابتدایی ،در کارخانه حریر و مخمل کاشان مشغول به کار شود.
او با توجه به فرزند آخر خانواده بودن (نُه برادر و خواهرش ازدواج کرده بودند)
تقریب ًا سرپرستی پدر و مادر پیرش را بر عهده داشت.
با شروع جنگ تحمیلی ،حسن که نوجوانی کم سن و سال بود  ،با عضو ّیت بسیجی
و به صورت داوطلبانه در عملیات قادر در غرب کشور (مرز پیرانشهر) شرکت کرد و
در نهایت برای بار د ّوم در عملیات کربالی( 5شلمچه) شرکت نمود و در این عملیات
به فیض شهادت نائل آمد.
با این حال دوازده سال از جنازهاش خبری نبود تا اینکه بعد از دوازده سال
چشمانتظاری خانواده ،در حالی که پدربزرگوارش چهار سال قبل از پیدا شدن جنازة
فرزندش دار فانی را وداع کرده بود؛ پیکر پاک آن شهید در سال  1377به وطن
بازگشت و دفن گردید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد حسن شیخ آرانی:
 ملّت ایران! پشتیبان والیت فقیه باشید و او را تنها نگذارید و ادامهدهنده راهشهدا باشید.
 پدر و مادر عزیز! شما که در طول زندگی رنجها و مش ّقتهای فراوانی دیدهاید،مرا ببخشید و اگر کوتاهی کردهام ،عفو کنید .برایم دعا کنید تا خداوند شهادت را
نصیبم نماید.
 برادران و خواهرانم! از پدر و مادر مواظبت کنید .اگر از من تقصیری دیده اید،مرا ببخشید و اگر من شهید شدم ،برایم گریه نکنید.
(ع)
 خواهرانم! به حضرت زینب(س) اقتدا نمایید و در عزای من برای حضرت علیاکبرو امام حسین(ع) گریه کنید.
حاللیت میطلبم.
 از همه آشنایانّ
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ّ
شي
ن
ن
فضلالله را ي وشآبادی
نام پدر :غالم
تولد1331/6/1 :
شهادت1361/3/2 :
محل شهادت :آزادسازي خرمشهر
عملیات :بيتالمق ّدس
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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فضلاهلل در تاريخ  1331/6/1در خانوادهاي مذهبي متولّد شد .او در كودكي مادرش
را از دست داد و با يتيمي و سختی فراوان بزرگ شد.
چند سالي را درس خواند و سپس مشغول به كار گردید .شهيد از فهم و آگاهي
بااليي برخوردار بود و با اين كه تحصيالت زيادي نداش ،در مبارزات عليه رژيم
پهلوي ف ّعال بود و در تظاهرات و راهپيماييها همگام با سایر مردم حضور پيدا ميكرد.
اليت داشت و هنگامي كه
با پيروزي انقالب اسالمي و تشكيل بسيج ،در پايگاه ف ّع ّ
جنگ عراق عليه ايران شروع شد تمام زندگي خود را براي جنگ گذاشت و روانه
جبهههاي جنگ شد.
او پس از حضوري ف ّعال در جبههها ،در عمليات بيتالمق ّدس براي فتح خرمشهر
شركت كرد و در همین عملیات بود که به آرزوي ديرينهاش كه شهادت در راه خدا
بود ،رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد فضلاهلل شيراني نوشآبادی:
 به نام معبودي كه ما به سويش حركت كرديم و خوشحاليم كه خداوند بزرگسعادت كشته شدن در راهش را نصيب ما كرد و از زيباييها ،خوشيها ،خانواده،
زن و بچه و  ...گذشتيم و پشت به دنياي فانی كرديم.
بچهها در چادرها نشسته و با خانواد ه خود
 امروز روز عاشورا است ،روزي است كه ّ(ع)
و فرزندان پيام ميدهند ما اهل كوفه نيستيم ،حسين تنها بماند .شمشيرها را آماده
كردهاند تا بر دشمن بعثي حملهور شوند و خونين شهر را تا ساعاتي ديگر آزاد كنند.
(عج)
 ما نه اين كه عالقهمند به خانواده نباشيم ،بلكه ياري دين خدا ،ياري امامزمانو حسين زمان يعني خميني عزيزمان آن ،اميد دلشكستگان و اميد ستمديدگان
جهان را بر زندگي و خانوادهمان ترجيح ميدهيم.
 اين وظيفه است ،عشق است ،حماسه است و ايثار و از خود گذشتگي و پاكشدن از گناهان است .براي رسيدن به هدف كه همان لقاءاهلل است و اين است
معناي زندگي شرافتمندانه كه در نهايت ،شهادت قلة همه اينهاست.
 پس تو اي مادر و پدر ،همسر ،خواهر و برادر و تو اي فرزند! اگر خواستي گريهكني ،براي حسين(ع) و يارانش گريه كن.
ا ّما اي همسرم! از تنها فرزندم زينبگونه حفاظت كن تا فرزندي شايسته براي
كشور اسالمي باشد.
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سیدمرتضي صالحي

نام پدر :سيدصالح
تولد1339/5/19 :
شهادت1361/8/16 :
محل شهادت :عين خوش
عملیات :مح ّرم
عضویت و شغل :بسیجی  -آهنگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده صالح(ع) كاغذي -بخشكويرات
(ابوزيدآباد)
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سید مرتضي در سال  1339در خانوادهاي مذهبي در روستاي كاغذي ابوزيدآباد
متولّد شد و دوران كودكي را در كانون گرم خانوادهاي زحمتكش گذراند.
سن هفت سالگي وارد دبستان شد و فقط شش كالس درس خواند و به
او در ّ
علّت مشكالت اقتصادي خانواده به شغل آهنگري مشغول شد تا بتواند كمكي براي
والدينش باشد.
با شروع انقالب اسالمي به رهبري امام خميني در مراسمها و راهپيماييهاي ضد
رژيم پهلوي شركت ميكرد.
او پس از پيروزي انقالب اسالمي همانند ياوري براي اسالم ،نظام اسالمي و
حضرت امام ،در تمام صحنههاي انقالب حضور پيدا ميكرد.
هنگامي كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شد ،دلش آرام و قرار نداشت و
دنبال موقعيتي بود كه بتواند اعزام شود تا اين كه توانست رضايت والدينش را جلب
كند و به آموزش نظامي برود و سپس در تاريخ  1361/6/28به جبهههاي جنوب
محرم در جبهههاي عين خوش شركت كرد.
اعزام و در عمليات ّ
سید مرتضی پس از رزمي بيامان در تاريخ  1361/8/16بر اثر تركش سالحهاي
دشمن بعثي  ،از ناحيه سر مجروح و سپس به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد سيدمرتضي صالحي:
 اي پدر و مادر بزرگوارم! درود بر شما كه چه زيبا مرا در دامن پاكتان بزرگكرديد و نثار اسالم نمودید مرا حالل كنيد اميدوارم كه در مرگم گريه نكنيد چرا كه
دشمن با گريه كردن شما خوشحال ميشود .شما بايد استقامت كنيد و از خداوند
تبارك و تعالي بخواهيد كه اين قرباني را از شما قبول كند.
 درخت اسالم احتياج زيادی به اين خونها دارد و شما جوانهاي فاميل بايداين راه را ادامه بدهيد و با حضور خود در صحنه ،امريكاي جهانخوار را به زبالهدان
تاريخ بيندازيد.
 و شما ملّت عزيز! تا ميتوانيد امام خميني را دعا كنيد .چرا كه هستي ما و انقالباسالمي ،از ه ّمت مردانه و رهبريهاي خردمندانه اوست .نماز جماعت و جمعهها
فراموش نكنيد كه دشمن از اين نمازها به لرزه درميآيد و به وحشت ميافتد.
روحانيت باشيد و فرزندان خود را به كالسهاي قرآن بفرستيد كه
 پشتيبانّ
اين نوجوانها بعد از ما و شما ،انقالب را با درك و فهم صحيح قرآني حفظ كنند.
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علياصغر صباغيان بيدگلي
نام پدر :رضا
تولد1344/1/1 :
شهادت1364/6/18 :
محل شهادت :اُشنويه
عملیات :قادر
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل
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شهيد علي اصغر صباغيان در سال  1344در خانوادهای مذهبي در بيدگل به دنيا
آمد.
تحصيالت ابتدايي را در دبستان كاشانچي گذراند .دوره متوسطه را نیز در دبيرستان
شهيدان عبداللهي طي كرد و فارغ التحصيل رشته انساني شد.
وي بالفاصله پس از فارغ التحصيلي در خرداد  1361وارد خدمت نظام وظيفه شد
و پس گذراندن دوران آموزشي ،در عمليات خيبر (بهمن  )1361شركت كرد كه به
ش ّدت زخمي شد كه پس از زخمي شدن به بيمارستان شيراز انتقال يافت.
علی اصغر چند ماه بعد از مجروحيت ،دوباره رهسپار جبهه نبرد شد و در عمليات
قادر در مرداد  1364مفقوداالثر شد.
سرانجام پس از پانزده سال پيكر اين شهيد بزرگوار در بهمن  1379به آغوش
خانوادهاش بازگشت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيّتنامه شهيد علياصغر صباغيان بيدگلي:
 چطور ميتوانستم تح ّمل كنم كه امام عزيز (خميني كبير) تقاضاي نيرو برايجبهه نمايد و من در پشت جبهه مشغول كار و سرگرم جمعآوري پول باشم.
 خدايا! چطور تح ّمل نمايم كه دوستان ،يكي يكي بروند و پَر بكشند و به سويتو بيايند و ما فقط سوز و حسرت را به دل گيريم.
 -خداوندا! چگونه ميتواند كسي عاشق تو شود و دل به ما ّديات و دنيا ببندد.
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م طصفی صدرلتحری آرانی
نام پدر :نظام
تولد1345/1/1 :
شهادت1362/12/3 :
محل شهادت :هورالهویزه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسیجی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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مصطفی در ا ّول فروردین  1345در محلّه کوی شهدا (زیرده) به دنیا آمد .وی بعد
از اتمام کالس د ّوم راهنمایی برای کمک به مخارج خانواده ،با ترک تحصیل به
شغل کارگر ب ّنایی مشغول شد.
مقارن با شروع جنگ تحمیلی ،او نوجوانی کم سن و سال بود ولی برای اعزام به
جبهههای جنگ و برای دفاع از میهن اسالمی ،جهت تکمیل برگ رضایت والدین،
شبانه انگشت پدرش را در استامپ زد و تأیید پدر را اینگونه به پایگاه بسیج ارائه
داد و برای ا ّولین بار بعد از گذراندن دوره آموزش نظامی از سوی بسیج قم ،عازم
جبهة کردستان شد.
برای مرحله د ّوم این دفاع ،داوطلبانه راهی جبهههای خوزستان شد و در لشکر8
نجفاشرف سپاه سازماندهی و به عنوان تیربارچی گردان پیاده در عملیات خیبر
هورالهویزه (جزایر مجنون) شرکت نمود که در نهایت در تاریخ  1362/12/3در
جزایر مجنون به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مصطفی صدرلتحری آرانی:
 اینجانب بر حسب وظیفه شرعی و با انتخاب آگاهانه و دلخواه ،پای به جبههنهادم تا رضایت خداوند را حاصل نمایم.
 مادر جان! نمی گویم که در شهادتم گریه نکن؛ نه آنچنان که دشمنان خوشحالشوند ،از دست دادن فرزند گریه دارد ولی وقتی باعث شادی دشمنان اسالم شود،
هرگز .بعد از شهادتم راه حضرت زنیب(س) را ادامه دهید.
میدانم انتظار داشتی ازدواج فرزندت را ببینی ،بدان که عروسی من شهادت است.
 پدر جان! اگر از پینه های دستت بپرسید که چرا به این روز افتادهای ،خواهندگفت بر اثر رنج بزرگ کردن فرزندم .که من هیچ کاری در برابر این زحمات انجام
ندادهام .مرا به بزرگواریات ببخش و حاللم کن.
 از شما می خواهم روی سنگ قبرم ناکام ننویسید ،زیرا که شهادت آرزو و کاممن است .
(س)
 خواهرانم! مسئولیت تان را همانگونه که حضرت زینب انجام داد پیگیرینمایید.
 برادرانم! راهم را ادامه دهید و افتخار کنید که برادر شهید هستید ولی مواظبباشید تا مغرور و مغلوب هوای نفس نشوید.
 دوستانم در کتابخانه شهدا! امیدوارم در جهاد اکبر خود که همان مبارزه با نفسا ّماره است ،پیروز باشید و در سنگر مق ّدس کتابخانه بر ض ّد جهل و نادانی ادامه
بدهید ،چرا که به قول حضرت امام خمینی(ره)« :سالح تبلیغات ّبرنده تر از سالح
جنگ است».
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حسین صیادی نوشآبادی
نام پدر :حیدر
تولد1332/6/1 :
شهادت1360/10/5 :
محل شهادت :بستان
عملیات :طریقالقدس
عضویت و شغل :بسیجی  -کارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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حسین در ا ّول شهریور  1332در خانوادهای کشاورز در شهر نوشآباد به دنیا آمد .او
به علّت فقر حاکم بر زندگی خانواده ،مو ّفق به تحصیل علم نشد و از همان کودکی
به کشاورزی پرداخت.
نساجی کاشان مشغول کار شد و شبانه در
بعد از خدمت سربازی ،در کارخانه ّ
کالسهای نهضت سوادآموزی شرکت کرد .در همین ا ّیام در تأسیس کتابخانه
محلّه با شهید احمد سجادی همکاری مینمود.
با شروع جنگ تحمیلی ،داوطلبانه به جبهة آبادان اعزام و برای بار د ّوم نیز به
جبهة غرب اعزام گردید .دفعة س ّوم به جبهة بستان اعزام شد که در همین عملیات
بر اثر انفجار مین در تاریخ  1360/10/5به شهادت رسید.
او شهادت خود را چند شب قبل از حادثه در عالم رؤیا مشاهده کرده بود.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد حسین صیادی نوشآبادی:
«والتقولوا لمن یقتل فی سبیل اهلل اموات بل احیاء عند ربّهم یرزقون»
 مادر جان! از تو ّتشکر میکنم که در تربیت من کوشش بسیار کردید و زحمات
طاقت فرسا کشیدید .اگر جنازهام به دستت نرسید ،نگران نباشید و برای رضای خدا
قدم بردارید.
 پدر جان! در شهادت من همچون کوه استقامت کن. پدر و مادر عزیزم! خودم چندی پیش در عالم رؤیا دیدم که روحم با جسمم بهسوی خدا پرواز کرد .خیلی خوشحال بودم ،شما هم خوشحال باشید.
 من با رضایت شما به جبهه رفتم اگر شهید شدم ،ناراحتی و بیتابی نکنید.فقط یک آرزو دارم که مردنم در راه خدا باشد.
(ره)
 دوستانم! برای خدا کار کنید ،در راه انقالب قدم بردارید ،امام خمینی را تنهانگذارید ،در مقابل سختی ها ایستادگی کنید ،صبور و بردبار باشید.
 در مصیبت من ،بر ساالر شهیدان حسین بن علی(ع) گریه کنید.218

ماشاءالله طالبي بيدگلي
نام پدر :عبّاس
تولد1343/1/1 :
شهادت1363/8/4 :
محل شهادت :كردستان(سردشت) خط پدافنديتوسط ضدّانقالب
عضویت و شغل :سرباز ارتش
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل

219

ماشاءاله در تاريخ  1343/1/1در خانوادهاي مذهبي و متد ّين در بيدگل متولّد
شد .دوران طفوليت خود را در خانوادهاي سپري كرد كه وضعيت معيشت مناسبي
نداشتند و به علّت فقر حتي براي خريد حداقلهاي زندگي با مشكل مواجه بودند.
شش ساله بود كه به مدرسه ابتدايي صباحي بيدگل روانه شد و به علّت تنگدستي
تا ا ّول راهنمايي تحصيل و پس از آن درس را رها كرد و به كار كشاورزي و كارگري
پرداخت.
زماني كه به مدرسه ميرفت ،والدينش پول خريد كت و شلوار نداشتند و به
همين علّت معلّمش از او سئوال ميكند :چرا كت و شلوار نميپوشي؟ معلّم وقتي
متوجه ميشود که خانوادهاش توان خريدن را ندارد ،مقداري پول به ايشان ميدهد
ّ
تا لباس تهيه كند.
ماشاءالها پول را در منزل به والدينش ميدهد و ميگويد به مدرسهام بيایید و در
مقابل هم كالسيهايم پول را به معلّمم پس بدهید.
ماشاءاله عالقه زیادی به شركت در جلسات مداحي داشت .او از اخالق خوبي
برخوردار بود و در راهپيمايي و تظاهرات عليه رژيم پهلوي به رهبري امام خميني
حضوري ف ّعال داشت.
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران عقيده داشت كه براي حفظ اسالم و
كشور بايد هركس وظيفه خود بداند و در جبهه شركت كند.
براساس همين عقيده بود كه ا ّولين مرتبه در تاريخ  1362/8/2از طرف نيروي
زميني ارتش به جبهه كردستان اعزام شد.
قبل از اعزام با همه خداحافظي كرد و به همسايهها گفته بود كه از اين سفر بر
نميگردم ولي به مادرم نگوييد.
شب قبل از شهادت مدام در راز و نياز بود و با همة همرزمانش خداحافظي کرد
حالليت طلبيد و آگاه بود كه شهيد ميشود.
و
ّ
دو روز بعد در روز جمعه  1363/8/4در درگيري تن به تن با اشرار ض ّدانقالب در
سردشت به شهادت ميرسد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد ماشاءاهلل طالبي بيدگلي:
 سالم و درود بر مهدي موعود و سالم و درود به نائب برحقّش امام خميني ووصيتنامه خود را مينويسم.
با سالم به خانوادههاي بزرگ شهدا ،چند جملهاي ّ
 هركس بخواهد وصيت بنويسد ا ّول وصيت خود را به پدرش مينويسد ولي منكه پدر ندارم تا وصيتم را به او بنويسم.
وصيتم به مادرم؛ مادرجان! شما در دوران زندگي خيلي براي من زحمت
ا ّما ّ
كشيدهاي بلكه براي من پدر هم بودهاي.
مادر جان! هر وقت خبر شهادت من به شما رسيد ،نارحت نشوي؛ خدا را شكر كن
كه توانستهاي يك فرزندي را در راه اسالم ،قرآن و خدا هديه كني و گريه نكن هر
وقت خواستي گريه كني براي قاسم و علياكبر امام حسين(ع) گريه كن چون گريه
تو باعث لبخندي براي دشمن است.
 مادرجان! خيلي دلت ميخواست مرا داماد كني ولي من با شهادتم داماد شدمو سنگر را حجله و اسلحهام را عروس خود قرار دادم.
 مادرجان! خيلي دلت ميخواست كار كشاورزي را براي من نگه داري تا از خدمتبرگردم ولي رفتم تا اسالم و قرآن را با خون خود آبياري كنم.
 خواهرانم! حجاب خودتان را حفظ كنيد كه حجاب شما از خون من ارزندهتراست و سياهي چادر شما ضربهاي است بر پيكر دشمن و نماز را به پا داريد و دست
از امام و اسالم و قرآن بر نداريد.
برادران! در نمازهاي جمعه و جماعت شركت كنيد و تا ميتوانيد به جبهه كمك
كنيد؛ هر چند كه خودتان مستضعف هستيد.
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علیآاق عابدین آبادیآرانی
نام پدر :مح ّمد
تولد1340/1/1 :
شهادت1360/8/14 :
محل شهادت :مریوان – درگیری با ض ّدانقالبیون
عضویت و شغل :سرباز ژندارمری
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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علیآقا در ا ّول فروردین  1340در آران متولّد شد .پدرش به شغل کشاورزی و
شتربانی مشغول بود ،به همین دلیل هفت ساله که بود و هنوز یک ماه از تحصیل
در کالس ا ّول ابتداییاش نگذشته بود به خاطر کمک به پدر ،تحصیل را ترک نمود
و به عنوان شتربان راهی بیابان های کویر آران شد.
دوران خدمت سربازیاش مصادف شد با آغاز جنگ تحمیلی صدام (عراق) علیه
ایران و او در منطقه کردستان به دفاع از میهن اسالمی پرداخت تا این که در تاریخ
 1360/8/14در منطقه مریوان بر اثر اصابت گلوله به سینهاش به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علیآقا عابدینآبادی آرانی:
 اینجانب بنا به وظیفه در لباس مق ّدس سربازی برای دفاع از میهن اسالمیامخدمت مینمایم.
 پدر عزیزم! دست های پینه بستهات را از دور می بوسم ،مرا ببخش و حاللم کن. پدر جان! سرت را باال بگیر ،چهرة نورانیات را گشاده نما و قدمهای با اخالصترا استوار دار؛ شادی و غرورت را آشکار نما و زبانت را به شُ کر خدا باز کن که فرزندت
با عشق به میهن اسالمی و دفاع از ناموس و شرفش به سوی شهادت رفته است
و امانتی را که در دست تو بود ،تقدیمش کردی.
محبتهای تو را فراموش نخواهم کرد؛ تو هاجر
 مادر عزیز و مهربانم! من هرگز ّدورانی .اکنون که دشمن به کشور ما حمله کرده من به عنوان سرباز وطن باید دفاع
کنم .اگر به شهادت رسیدم از خداوند بخواه تا این قربانی را قبول نماید.
 برادر عزیزم ! میدانی که اسالم چگونه تنها مانده و هدف دشمنان قرار گرفته.امروز روزی است که باید بپا خیزی و از دین غریب خدا حمایت کنی .انشاءاهلل با
قدرت ،سنگر مرا حفظ کنید و از دستاوردهای شهادت ما حراست کنید .سالح به
زمین افتادهام را بردار.
 خواهرانم! انتظارم از شما این است که با رشادت و شهامت ،پیامرسان رسالتخون ما باشید و با تمام توان حافظ حریم عفّت باشید .حجاب شما خواهران کوبندهتر
از خون سرخ ماست.
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غالمحسين عبدا ّللهپور بیدگ یل
نام پدر :عليمح ّمد
تولد1346/2/1 :
شهادت1366/12/26 :
محل شهادت :حلبچه
عملیات :والفجر10
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي هفت امامزاده(ع) بيدگل
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غالمحسين در تاريخ  1346/2/1متولّد شد به علّت عالقه خانوادهاش به اهل بيت
عصمت و طهارت(ع) نام او را غالمحسين گذاشتند.
محبت و مهر ايمان به خدا و
دوران طفوليت خود را در دامان خانوادهاي پر از ّ
اهلبيت گذراند .حدود هفت سال داشت كه وارد مدرسه ابتدايي شد و فقط دورة
ابتدايي را به تحصيل و سپس كمك به خانواده در كار كشاورزي پرداخت.
حسين به خواندن قرآن و حضور در مجالس مذهبي عشق ميورزيد .حدود 11
سن
سال داشت كه انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام شروع شد و او با آن ّ
كمي كه داشت ،در كنار ديگر مردم در راهپيماييها و مجالس مذهبي مربوط به
انقالب حضور پيدا ميكرد.
او با پيروزي انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام خميني وارد پايگاه بسيج
(عج)
اليت های بسيجياش ،مطالعه كتب مذهبي را در
صاحبال ّزمان شد و در کنار ف ّع ّ
برنامه زندگي خود گنجانده بود.
حسين اخالق و برخورد خوبي داشت و با دوستان خود مهربان و صميمي بود.
سن كمي داشت نميتوانست
او با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران چون ّ
وارد جبههها شود ولي هنگامي كه از نظر جسمي و س ّني رشد كرد و توانست توان
و قدرت جسمياش را در ميدان نبرد به منصه ظهور بگذارد ،هرچند كه متأهل شده
بود و داراي يك فرزند بود ،آماده اعزام به آموزش شد و پس از آموزش نظامي،
ا ّولين مرتبه در تاريخ  1364/4/18عازم جبهههاي نبرد شد و در عمليات كربالي4
شركت كرد .پس از آن در عملياتهاي كربالي 5و بيت المق ّدس 7حضور پيدا كرد و
سرانجام همسر و تنها فرزندش را به خدا سپرد و در تاريخ  1366/12/26در عمليات
والفجر 10در حلبچه به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمحسين عبداهللپور بیدگلی:
 آري! من ميروم تا با خون خود با خداي شهدا و امامان معصوم(ع) و با واليتفقيه ميثاق ببندم.
 مادرجان! فرزند تو زنجيرهاي اسارت و ذلّت را پاره كرده و آزاد شده و فقطميخواهد براي خدا كار كند .اسير شكم و دنيا و اين تجملپرستيها و انكارهاي
احمقانه نيست او رفته و تمامي سنگرهاي ضدانسان و ضدارزش را فتح كرده و
سرسپرده خدا و اسالم شده.
 پدر  ،مادر  ،خواهر و همسرم! مبادا بر شهادتم بگرييد كه دشمن شاد ميشود.بدانيد كه من در جوار رحمت حق جاي خواهم گرفت و خداوند متعال مقام شهادت
بر من عطا خواهد كرد.
 اي همسر مهربانم اي مالزم در غمها و شاديهايم! هيچگاه زبان به شكايتخدا مگشا و هميشه شاكر نعمتهاي خدا باش.
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اولین شهيد خانواده
عليرضا عظيمزاده بیدگلی
نام پدر :احمد
تولد1342/1/1 :
شهادت1361/1/2 :
محل شهادت :کرخه
عملیات :فتح المبين
عضویت و شغل :بسیجی  -كارگر نساجي كاشان
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل
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عليرضا در تاريخ  1342/1/1در بيدگل متولّد شد و در دوران ابتدايي پدرش را از
دست داد و به همين علّت نتوانست روزانه درس بخواند .روزها را مشغول كار شد و
شبانه تحصيل كرد و دوران ابتدايي را با مشكالت به اتمام رساند.
او عالقه زيادي به ورزش داشت و به همين علّت يكي از ورزشكاران زورخانه
بود و به علي(ع) اقتدا ميكرد و ميگفت پهلوان كم سن و سال جبههها ارشدتر از
بسياري پهلوانان است كه بويي از جبههها نبردهاند و معتقد بود پهلوان بايد در جبهه
آزموده شود.
عليرضا بيشتر اوقات خود را صرف كتابهای طبي ،گياهي و مذهبي ميكرد و
شبها را به ورزش ميپرداخت .با پيروزي انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام
خميني(ره) و به علّت اينكه منافقين در شهرها ايجاد رعب و وحشت براي مردم
ميكردند ،بر خودش واجب ميدانست كه در پايگاه بسيج حضور ف ّعال داشته باشد.
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران  ،عليرضا و برادر شهيدش حسين خود را
براي حضور در جنگ آماده كردند و پس از گذراندن دورههاي آموزشي بسيج و
جلب رضايت مادر ،در شهريور  1360وارد جبهههاي نور عليه ظلمت شدند و در
حدود شش ماهي كه در جبههها حضور داشتند ،در عمليات فتحالمبين شركت كرده
و سرانجام پس از رشادتهاي چند ماهه خود در جبهه به آرزوي ديرينهشان كه
همان شهادت در راه خدا بود ،رسيدند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيتنامه شهيد عليرضا عظيمزاده بیدگلی:
 هدفي كه برگزيدهام براي من بسيار جالب و ارزشمند است ،چرا كه با آگاهيو بينش انتخاب كردهام .براي همين الزم دانستم خانه ،كاشانه ،مادر و برادر و كليه
بستگان را رها كرده و روانه جبهههاي حق عليه باطل شوم.
 هر فردي كه روانه جبهه ميشود نيرو و جاذبهاي معنوي او را به سوي خودميكشد كه اين خودش يك نوع اعجاز است كه شوق رفتن به جبهه را در سرمان
ميپروراند.
 پيامم به شما ملّت عزيز اين است كه وحدت و يكپارچگي خود را حفظ كنيد. مادرم ! از زحمات طاقت فرساي شما تشكر ميكنم و اميدوارم مرا ببخشيد و درصورتي كه شهيد شدم  ،نگران نباشي  ،بلكه افتخار كني .راضي نيستم در شهادتم
گريه كني .در سوگ من همانند زينب ،مقاوم و استوار باش.
 -برادرانم! اسلحهام را به زمين نگذاريد و راهم را ادامه دهيد.
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ّ
مي
ن
شه
ا
دو ن يد خا و ده
حسين عظي مزاده بیدگلی
نام پدر :احمد
تولد1341/5/1 :
شهادت1361/1/7 :
محل شهادت :دشت عبّاس
عملیات :فتحالمبين
عضویت و شغل :بسيجي– كارگر كارخانه نساجي كاشان
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل

235

حسين در تاريخ  1341/5/1در يك خانوادهاي متدين و مذهبي و در عين حال از
نظر معيشت ضعيف متولّد شد.
تحصيالت ابتدايي را در مدرسه كاشانچي بيدگل آغاز نمود ولي پس از چهار
سن یازده سالگي به علّت فوت پدرش روزها كار ميكرد و
سال درس خواندن ،در ّ
شبها درس ميخواند .دوران راهنمايي را در مدرسه صباحي و دوران دبيرستان را
در مدرسه شهيدان عبدالهي گذراند.
حسين از اخالق و برخورد خوب و صميمي برخوردار بود .نمازهاي يوميه را در
مسجد به جماعت ميخواند و به شركت در مراسم مذهبي و قرائت قرآن اهميت
ميداد.
هنگامي كه دوره دبيرستان را به پايان رسانده بود در شركت نساجي كاشان
مشغول خدمت شد .هنگامي كه جنگ آغاز شد عالقه حضور در جبههها را از خود
نشان ميداد و به همين علّت وقتي حسين و عليرضا توانستند رضايت والده خود
جلب كنند ،به آموزش نظامي رفتند و سپس به جبهههاي ايالم اعزام شده و مرتبة
ا ّول حدود چهارماه در جبهه بودند و در مرحله د ّوم ،حدود يك ماه در جبهه حضور
داشتند تا اینكه هر دو برادر به فاصله  24ساعت با هم در عمليات فتحالمبين به
شهادت رسيدند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد حسين عظيمزاده بیدگلی:
 هنگامي كه فيلم رزمندگان اسالم را در تلويزيون مشاهده كردم ،دلم پَر ميزدكه در سنگرهاي نبرد حق عليه باطل كنار آنها باشم.
 شبهاي جمعه به جمكران ميرفتم و با خداي خود راز و نياز ميكردم و عهد وپيمان ميبستم تا امام زمان(عج) وسيلهاي شود كه خدا مراد مرا بدهد و توفيق حضور
در جبههها را پيدا كنم و شهادت در جبهه نصيبم شود.
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علي عليآبادي
نام پدر :غالمرضا
تولد1341/1/28 :
شهادت1360/12/1 :
محل شهادت :تنگه چزّابه
عملیات :موالي متقيان
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده حسين(ع) -بيدگل
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علي در تاريخ  1341/1/28در خانوادهاي زحمتكش در بيدگل متولّد شد .شش
ساله بود كه وارد مدرسه ابتدايي كاشانچي (شهيد جندقيان) شد و دوره ابتدايي را با
موفقيت گذراند و بعد وارد مدرسه راهنمايي شد و تا پايان دوره راهنمايي تحصيل كرد.
علي از ج ّثه خوبي برخودار بود و چون به ورزش عالقه مند بود ،اوقات بيكاري را
به ورزش ميپرداخت.
او اخالق و برخورد خوبي در ميان دوستان خود داشت هرچند كه وضعيت اقتصادي
خانوادهاش مناسب نبود ولي وقتي كه انقالب اسالمي به رهبري حضرت امام
خميني(ره) شروع شد هميشه دنبال پيامها و سخنرانيهاي امام خميني بود تا از
دستوراتش اطاعت كند .در راهپيماييها و تظاهرات ،ف ّعاالنه شركت ميكرد و تكيه
كالمش اين بود كه نبايد امام را تنها بگذاريم و بايد از او حمايت كنيم تا انقالب
پيروز شود و مح ّمدرضا شاه خائن از كشور برود.
(ره)
اين روند را ادامه داد تا انقالب اسالمي به رهبري امام خميني پيروز شد و كمتر
از دو سال از پيروزي انقالب نگذشته بود كه صدام جنگ عليه ايران را آغاز كرد.
علي آرام و قرار نداشت ،سعي كرد به عنوان سرباز وارد خدمت شود ولي معاف
شد و چون نتوانست از طريق سربازي وارد جبهه شود و عقيده داشت كه بايد كالم
امام را اطاعت كند و جبههها را پر نگه دارد ،از طرف بسيج آموزش نظامي ديد و
به جبهه چ ّزابه اعزام شد.
مسئوليت حمل مجروحان را به او سپردند و هنگامي كه در عمليات شركت
در جبهه
ّ
ميكرد ،به علّت حجم آتش سنگين دشمن در هنگام حمل مجروح به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علي عليآبادي:
 خدا موقعي به انسان روح شاد ميدهد كه انسان در راه خدا شهيد شود و شهادترا با كمال آزادگي استقبال كند و تو اي مادرم! در راهي كه انتخاب كردهام ،اگر
شهيد شدم گريه مكن.
 و تواي پدرم! هيچ ناراحت نشو اگر روزي خبر شهادت پسرت را شنيدي .ازناراحتي تو دشمنان خوشحال ميشوند.
 برادرانم و خواهرم! اگر كسي از شما سئوال كرد برادرتان در چه راهي كشتهشد ،بگوييد در راه خدا.در طول زندگيتان با آزادگي و شرافتمندانه زندگي كنيد.
 وقتي امام ميفرمايد اسالم در خطر است ،چرا ما بايد بايستيم؟ وقتي ميبينمپيرمرد  60ساله با يك چشم به پادگان آمده و آموزش ميبيند تا وارد جبهه شود،
من بايد چكار كنم؟
پدر و مادرم! برادران و خواهرم! گر چه شما دوست داريد در عروسي من شركت
كنيد ،اميدوارم كه حتم ًا شركت خواهيد كرد؛ چرا كه عروسي من شهادت و تشيیع
جنازه من است.
 موقعي كه ميبينم صدام و صداميان به خاك مق ّدس اسالم حمله كردهاند وميخواهند اسالم را از بين ببرند ،هيچوقت جاي خود نمينشينم .آنقدر ميجنگم
و ميكشم تا موقعي كه در خون خود غلتان شوم.

239

محمد عليجا نزاده آرانی
نام پدر :حاج حسين
تولد1348/3/15 :
شهادت1364/6/18 :
محل شهادت :اشنويه
عملیات :قادر
عضویت و شغل :بسيجي و دانشآموز
محل دفن :گلزارشهداي امامزاده محمد هالل ابن علي(ع) آران
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محمد عليجانزاده در تاريخ  1348/3/15در آران و بيدگل به دنيا آمد .دوران كودكي
خود را با بازيهاي كودكانه و يادگيري اولين آموزشهاي ديني سپري كرد.
در سن شش سالگي جهت شروع دوران تحصيل به مدرسه ابتدايي شهيد چمران
فرستاده شد .در دوران ابتدايي ضمن تحصيل دروس مربوطه به يادگيري اعمال ديني و
فرايض واجب از والدين خود پرداخت .بعد از اتمام دوران ابتدايي جهت ادامه تحصيل در
مقطع راهنمايي به مدرسهي راهنمايي شهيد نيكبخت بيدگل فرستاده شد .در اين زمان
كه با شروع دوران نوجواني نامبرده همراه بود در كنار تحصيل به حضور در كالسهاي
ورزشي ،انجام امور هنري همانند تهيهي روزنامههاي ديواري با محتواي مطالب علمي
جهت نصب در مدرسه ميپرداخت .در اين زمان كه جنگ نيز شروع شده بود شاهد حضور
بستگان و قشرهاي مختلف مردم در جبهههاي جنگ بود و احساس وظيفه درخصوص
پاسداري از اسالم عزيز و همراهي با دوستان باعث شد تا به عنوان عضو فعال پايگاه
بسيج مسجد صاحب الزمان(عج) بيدگل اولين گامها را در اين خصوص بردارد.
هرچند كمي سن اجازه حضور در جنگ را به نامبرده نميداد لكن احساس وظيفه در
او باعث شد تا در اولين فرصت آموزش مقدماتي نظامي را كسب نموده و زماني كه در
سال سوم راهنمايي مشغول تحصيل بود براي اولين بار عازم جبهه شد .حضور درجبهه
و مقاومت در برابر متجاوزين باعث نگرديد تا كسب علم و دانش در او متوقف شود بر
اين اساس شهيد محمد عليجانزاده امتحانات ثلث سوم كالس راهنمايي را در جبهه با
نمرات عالي گذراند بعد از آن در رشته برق هنرستان عالمهطباطبايي آران و بيدگل ثبتنام
كرد .در سال اول رشته برق با ذوق و شوق به مطالعه دروس مربوط پرداخت ولي زمزمه
حضور در جبهه به طور متمادي از او شنيده ميشد در اين سال ضمن آموزش تكميلي
نظامي مجدداً براي بار سوم به سوي جبهههاي جنگ شتافت و يك ماه بعد از سومين
حضور در جبهه در عمليات قادر در منطقه اشنويه شركت نمود و در تاريخ 1364/6/18
مفقوداالثر گرديد .در طي چند سال خبرهاي متناقضي از شهادت و اسارت نامبرده به
خانواده ميرسد تا اينكه در آبان  1372خبر كشف پيكر مطهر آن شهيد به خانوادهاش
داده شد و در تاريخ  1372/8/29در شهرستان تشيیع و در آرامگاه امامزاده محمدهالل،
در كنار ديگر شهداي شهرستان به خاك سپرده شد.
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روحش شاد و راهش پررهرو باد

فرازي از وصيتنامه شهيد محمد عليجانزاده آرانی:
 اي مردم! ميدانيد كه اين انقالب با خون هزاران شهيد و معلول و مجروح واسير و مفقود به ثمر رسيده است ،وظيفة اصلي ما حفظ و حراست از اين انقالب
و ادامه دادن راه جانبازان ميباشد .شما بايد به ابر قدرتها بفهمانيد كه نميتواند
با ملّتي روبهرو شويد كه پشتوانة او اهلل و رزمندگاني دارند كه ميگويند آن قدر به
جبهه ميرويم تا شهيد بشويم.
(ع)
 اي جوانان نكند در رختخواب ذلّت بميريد كه حسين در ميدان جنگ و نبردشهيد شد.
(ع)
 اي جوانان! مبادا در غفلت بميريد كه علي در محراب عبادت شهيد شد و مبادادر حال بيتفاوتي بميريد كه علياكبر حسين(ع) و با هدف شهيد شد.
 اي مادران! مبادا از رفتن فرزندانتان به جبههها جلوگيري كنيد شما در محضرخداي نتوانيد جواب زينب كه تحمل هفتاد و دو شهيد نمود بدهيد .همه مثل خاندان
وهب جوانتان را به جبههها بفرستيد كه حتي جسد او را هم تحويل نگرفت زيرا
مادر وهب فرمود سري را كه در راه خدا دادهام پس نميگيرم.
 برادران دعا و استغفار را از ياد نبريد كه بهترين درمانها براي تسكين دردهاستو هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد و هرگز دشمنان بين شما تفرقه
نيندازند و شما را از روحانيت متعهد جدا نكنند كه اگر چنين كردن بدبختي مسلمانان
روز جشن ابر قدرتهاست.
 حضورتان را در جبهههاي حق عليه باطل ثابت نگه داريد در امام بيشتر دقيقشويد و سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خود را تسليم او سازيد و صداقت و اخالص
خود را به ميهنمان حفظ بكنيد .اگر فيض شهادت نصيبم گشت سالم مرا به امام
برسانيد و بگوييد تا آخرين قطره خونم سنگر اسالم را ترك نكردم و با خداوند پيمان
بستم تمام عاشوراها در تمام كربالها با حسين(ع) همراه باشم و سنگر او را خالي نكنم
تا هنگامي كه احكام اسالم در زير پرچم امام زمان(عج) به اجرا درآيد.
آخرين پيامم درباره مردم! خود را براي تحمل رنجها و مصيبتها آماده سازيد243

و دل قوي داريد كه قادر يكتا پشتيبان و نگهبان شماست و تنها اوست كه شما را
از دست دشمنان نجات ميبخشد و عاقبت شما را به خير ميگرداند و دشمنان را
به انواع عذابها و شكنجهها دچار ميگرداند اين مصيبتها و بدبختيها زودگذر
و تمام شدني است ولي به پا داشتن اين جان فشانيها و فداكاريها به نعمتهاي
ابدي و بيپايان خداوند خواهد رسيد.
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انصر عمو رجبي آرانی
نام پدر :حسينعلي
تولد1344/2/1 :
شهادت1362/5/23 :
محل شهادت :پيرانشهر
عملیات :والفجر2
عضویت و شغل :بسيجی – دانشآموز
محل دفن :گلزارشهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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ناصر در ا ّول ارديبهشت  1344در خانوادهاي كشاورز در آران متولّد شد .در سال
 1361در كالس د ّوم دبيرستان بود كه بعد از گذراندن دوره آموزش نظامي داوطلبانه
براي دفاع از ميهن اسالمي راهي ميادين جنگ شد.
او جواني آرام ولي زرنگ و باهوش بود ،خيلي كم حرف ميزد ولي عملش عميق
و مؤثر بود .در طول دو سال خدمت داوطلبانه در ميادين جنگ در يكي از رستههاي
بسيار حساس و خطرناك جنگ كه همان خنثي سازي ميادين مين در خطوط مق ّدم
جبهة جنگ بود ،مشغول خدمت بود.
حق اسالم و قرآن در عمليات والفجر 2با مسئوليت تخريب چي
آن مدافع بر ّ
(ع)
(خنثي سازي مين) در لشكر 14امام حسين سپاه به تاريخ  1362/5/23در منطقه
پيرانشهر به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد ناصر عمو رجبي آرانی:
 هدف ما اهلل و رضايت اوست و من براي كسب رضايت او به جبهه آمدهام.دست از امام برنداريد و دنباله رو او باشيد و از همنشيني با افراد مخالف اين انقالب
خودداري كنيد كه آفتي بسيار مضر است.
 پدرجان! تو به من آموختي كه چگونه و چطور به اسالم نزديك شوم تا به جاييبرسم كه يك فداكار و فداشوندة اسالم باشم .از دور دستهاي با اُلفت و مهرباني
تو را ميبوسم .با شنيدن خبر شهادتم ،چهرهات را شاداب كن تا دشمنان بدانند كه
مكتب ما ،مكتب جهاد و ايثار است.
 مادرم ! تو به من شناساندي كه پيرو امام بودن يعني جان نثار امام بودن .برشهادت من صابر باش و براي ديگر مادران ،الگو و نمونه.
 خواهران و برادرانم! رسالت زينبي بودن را انجام دهيد. سياهي چادر شما از فشنگ تفنگ من بُ ّرندهتر است. مردم عزيز! پاسدار خون شهدا باشيد و دنباله رو رهبر.246

غالمرضا غفوري
نام پدر :رحمتاهلل
تولد1348/10/2 :
شهادت1365/10/4 :
محل شهادت :جنوب خرمشهر -ام الرصاص
عملیات :كربالي4
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده صالح(ع) كاغذي بخش كويرات
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غالمرضا در تاریخ  1348/10/2در خانوادهاي مذهبي در ابوزيدآباد متولّد شد.
خانوادهاش او را با سختي و مشقّت بزرگ كردند و به مدرسه ابتدايي فرستادند و او
توجه به مشكالت اقتصادي فقط توانست تا مقطع ابتدايي درس بخواند و پس از
با ّ
آن به كار كشاورزي مشغول شد تا توانسته باشد كمكي براي والدينش باشد.
سن كمي برخوردار بود ،براي ابراز عالقه خود
با پيروزي انقالب اسالمي چون از ّ
به نهضتي كه حضرت امام خميني(ره) به پيروزي رسانده بود ،در بسيج شركت و
حضوري ف ّعال داشت.
غالمرضا با شروع جنگ تحميلي حدود دوازده سال داشت و به علّت صِ غر سن
نميتوانست به جبهه اعزام شود تا اين كه از نظر جسمي رشد كرد و در سال 1364
به جبهه اعزام و در عمليات كربالي 4شركت كرد و در آن عمليات به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمرضا غفوري:
 در اين دنياي فاني هيچ كس باقي نخواهد ماند و همه رفتني هستيم و روزحساب براي همه هست و به قول شهيد بهشتي ،بهشت را به بها دهند نه به بهانه.
بايد در اين دنيا سختي بكشيم تا در عقبا راحت باشيم .صفوف نماز جماعت ،دعاها
و پايگاه بسيج را پر كنيد كه خاري بر چشم دشمنان است .هميشه در دو جبهه
مبارزه با نفس (جهاد اكبر) و مبارزه با خصم زبون (جهاد اصغر) مبارزه كنيد تا پيروز
شويد .براي يكبار هم كه شده به جبهههاي جنگ برويد كه در آنجا نور خدا را
به عين خواهيد ديد.
 خدايا! تو شاهدي كه من با عشق به تو و اسالم و قرآن و آرزوي پيروزي اسالمبه مبارزه با كفر برخاستم.
 اگر قرار است كه اين تن در آخر كار بميرد و دفن شود ،بهتر است كه با رگبارگلوله دشمن سوراخ سوراخ شود و به مالقات خدا برود ،همان طور که حسين بن
علي(ع) ميفرمايد« :ان كان دين مح ّمد لم يستقم الاّ بقتلي فيا سيوف خذيني»
 بدانيد كه اين انقالب عزيز است كه با خونهاي صدها هزار شهيد پاك به دستآمده ،در صدد حفظ آن بيشتر برآييد كه آينده اسالم چشم اميدش به اين انقالب
است .اگر قصور كرديد نه تنها به امام زمان(عج) و ّ
خط امام خيانت كردهايد ،بلكه به
آينده جهان اسالم نيز خيانت خواهيد كرد.
 سالم بر تو اي پدري كه در اين دنيا براي من خيلي زحمت كشيدي! اميدوارمكه مرا حالل كني و در مرگم صبر پيشه كني كه خداوند با صابران است.
 سالم بر تو اي مادر عزيزتر از جانم كه براي من خيلي زحمت كشيدي! در مرگمن ناراحت نباش كه در عقبی نزد حضرت زهرا(س) رو سفيد خواهي بود.
خداوندا! نميخواهم در بستر بميرم .خدايا ياريام كن تا در راهت ،در دل سنگر
بميرم.
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دومین شهید خانواده
احمد فتح قریب بیدگلی
نام پدر :رحمتاهلل
تولد1340/1/1 :
شهادت1364/12/11 :
محل شهادت :شهر فاو عراق
عملیات :والفجر8
عضویت و شغل :پاسدار -نظامی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادی (ع) بیدگل

251

احمد در ا ّول فروردین  1340در بیدگل به دنیا آمد.در دوران تحصیل علم ،دانش
آموزی بسیار ف ّعال در امور فرهنگی (قرآنی) و امور اجتماعی بود.
ا ّولینبار به عنوان بسیجی داوطلب برای شرکت در عملیات بیتالمق ّدس (فتح
خرمشهر) در تاریخ  1361/1/17عازم میادین جنگ شد که در همین عملیات از
ناحیه بازوی دست مجروح شد.
(ع)
او سالهای سال در جبهة جنگ با عضو ّیت پاسدار در لشکر  14امام حسین
سپاه خدمت نمود.
حضورش در جبهة جنگ همچنان ادامه داشت تا اینکه در تاریخ  1364/12/11بعد
از شرکت در عملیات والفجر( 8تصرف شهر بندری فاو عراق در دهانة خلیج فارس)
در نبردی سنگین به شهادت رسید و در جوار حق به برادر شهیدش مح ّمد ملحق شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد فتح قریب بیدگلی:
 در لحظاتی که انسان قدم به عرصه خودشناسی میگذارد تا به خداشناسی برسدو آن هنگام که خویش را مییابد و با یافتن خویش ،معبود را یافته و به او عشق
میورزد ،هنگامة از خود گذشتگی ،ایثار و فداکاری فی سبیلاهلل است .
 من به دنبال تع ّهد و رسالتی که از سوی برادر شهیدم مح ّمد و دیگر شهدا بردوشم احساس می کردم ،این راه پیمودم.
 اکنون که همة کفر در مقابل همة اسالم قرار گرفته  ،من نیز راه سعادت راانتخاب کردم و به ندای امام خمینی لبیک گفتم .
رفتن من به جبهة جنگ نه از روی هوی و هوس  ،بلکه از روی سوز و مسئولیت
بود؛ نه به خاطر خودنمایی و کسب شهرت ،بلکه به خاطر نجات اسالم و کشور از
چنگ صدام بود.
 ملّت عزیز ! از والیت فقیه و ّخط رهبری حمایت و اطاعت نموده و هرگونه
توطئه و خدعه و نیرنگ در مقابل انقالب اسالمی را با قاطعیت خنثی نمایید.
پدر و مادر عزیزم! از شما می خواهم دست هایتان را بلند کنید و از خدا بخواهید
تا این دو فرزند قربانی را از شما بپذیرد.
 مادر جان! می دانم این داغ ،به خصوص که د ّومین داغ برای توست ،بسیارسخت است ولی یقین دارم که تو مادری شجاع و قهرمان هستی .صبور و مقاوم
باش .مرا حالل کنید.
 برادران و خواهران! من دلم میخواهد با شهادت من و برادرتان مح ّمد از مکتباسالم بیاموزید و تا مرز شهادت با دشمن ستیز کنید.
 همسر عزیزم! در این م ّدت کوتاه نتوانستم با شما باشم ،معذرت میخواهم ،اگربه فیض شهادت رسیدم هیچ ناراحت نباش و همچون کوه استوار باش و همانند
فاطمه زهرا(س) صبر و استقامت پیشه کن و در تشییع جنازه ام همراه باش.
 خواهران عزیزم! در شهادت من همچون شهادت برادرم مح ّمد ،صابر و استوارباشید.
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ّ
ف
خ
عباس راییان
نام پدر :اسماعیل
تولد1342/3/15 :
شهادت1360/6/23 :
محل شهادت :ارتفاعات بازی دراز (سرپل ذهاب)
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمدهالل(ع) آران
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عباس در پانزدهم خرداد  1342در آران متولّد شد .سال ا ّول دبیرستان بود که
ّ
انقالب اسالمی ایران به پیروزی رسید .او هم به منظور مبارزه با رژیم شاه در
تظاهرات علیه رژیم در شبی از ماه مبارک رمضان سال  1357که به پاسگاه
ژاندارمری حمله شد ،حضور داشت.
سال د ّوم دبیرستان بود که رژیم صدام به میهن اسالمی تجاوز نمود و بخشی از
کشور ایران را به اشغال خود درآورد.
عباس بعد از اتمام دوران س ّوم دبیرستان ،با جمعی از دانشآموزان در تاریخ
ّ
 1360/4/16داوطلبانه عازم میدان جنگ شد.
آنها پس از گذراندن دوره آموزش نظامی در پادگان ابوذر سرپل ذهاب ،برای
مقابله در برابر متجاوزین عراقی در ارتفاعات بازی دراز (جنوب شهر سرپل ذهاب)
مستقر شدند.
عباس پس از دو ماه حضور در آن جبهه در تاریخ  1360/6/23بر اثر گلوله خمپاره
ّ
در جمع همرزمانش ،برادران شهید نجاتافروز ،احمد حقیقی ،مح ّمد داروغه ،احمد
فرخپی به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
گلآرایی ،رضا مواوبایی و اصغر ّ
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عبّاس فخراییان:
 انشاءاهلل اگر شهادت نصیب و روزی من شد و شهید شدم ،التماس دعا دارمو از شما عاجزانه میخواهم مرا ببخشید.
 دعای همیشگی من این است که از خدا میخواهم سال ها از عمر ما بگیرد وبه لحظه لحظههای عمر رهبر عزیزمان امام خمینی بیفزاید.
 برادر جان! این نامه را در سنگر مینویسم جایی که نمیتوان در آن خوابید ونمیشود در آن ایستاد؛ جایی که طول و عرضش به یک متر نمی رسد جایی که به
غیر از قرآن مجید و مفاتیح الجنان و کتاب اسالمی چیز دیگری به چشم نمیخورد؛
جایی که نور اهلل و نور ایمان در آن نمایان است.
 برادر جان! ما به اینجا آمده ایم که برای خدا و در راه خدا فداکاری کنیم وانشاءاهلل که خدای تبارک و تعالی این خدمت را که با خلوص ّنیت انجام میدهم،
بپذیرد.
 برادر جان! اکنون که اسالم در خطر قرار گرفته ،وظیفه شرعی و اسالمی خودمحبت پدر و مادر را رها کنم و با
دانستم که برای رضای خدا آغوش ُپر مهر و ّ
دشمنان اسالمی و ایران به جنگ و ستیز برخیزم و یقین دارم که پیروزی از آن
انقالب اسالمی و قرآن و اسالم عزیز می باشد.
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سید حسن فخریانآرانی
نام پدر :سیدکاظم
تولد1345/1/3 :
شهادت1364/12/15 :
محل شهادت :قالویزان (پدافندی)
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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سید حسن در س ّوم فروردین  1345در محلّه وشاد آران به دنیا آمد .او نوجوانی آرام،
باوقار و نگاه عمیقش در هر کاری نشاندهندة زیرکی و هوش و استعداد باالی او بود.
سال آخر دبیرستان بود که دیگر طاقت نشستن در نیمکت مدرسه را نداشت و
برای پیوستن به صفوف رزمندگان و مدافعان کشور ،بعد از گذراندن دوره آموزش
نظامی ،داوطلبانه و با عضو ّیت بسیجی برای ا ّولینبار در تاریخ  1362/11/29راهی
میادین نبرد شد و در گردان امام مح ّمد باقر(ع) (گروهان حبیب بن مظاهر) از لشکر 14
امام حسین(ع) سپاه پاسداران سازماندهی و در عملیات بدر (هورالعظیم) شرکت نمود.
عالقة او به امور فرهنگی باعث شد که با همت چند نفر از دوستان ،در محلّه اقدام
به تشکیل کتابخانهای در کوی شهدای آران نماید.
سیدحسن برای د ّومین بار مج ّدداً در تاریخ  1364/1/5داوطلبانه عازم میادین نبرد
شد و این بار در گردان ادوات لشکر 27مح ّمد رسولاهلل(ص) سازماندهی شد .تا این
که در تاریخ  1364/12/15به فیض شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد سیدحسن فخریانآرانی:
 پدر و مادر عزیزم! وقتی خداوند میفرماید :ای رسول ما ،آن مرگی که از آن فرار میکنید،حتم ًا به شما میرسد؛ به ما هشدار میدهد که چشم و گوش خود را بر حقایق نبندیم که
سرانجام مرگ ،همه ما را به سوی خود می کشاند .ا ّما همراه این مرگ فناشدن نیست .آیا
چهرههای تابناکتر از شهدا در روز قیامت وجود دارد؟!
 به خدا سوگند! تنها هدفم از جبهه رفتن ،خدا بود .تا در قیامت در پیشگاه خداوندخجالتزده نباشم.
 انسان همیشه باید آماده باشد؛ چون همیشه در معرض امتحان الهی قرار دارد و از طرفیدر معرض وسوسههای شیطانی .
 مواظب باشید تا از این امتحان مو ّفق بیرون آیید. مادر! می خواستم در میان شما باشم تا در رنجهای زندگی با شما شریک باشم ولیاکنون که از همه طرف به کشور و اسالم هجوم آورده اند ،سزاوار است که دست روی دست
بگذاریم؟!
 خوش به حال شما که امانتی را که از خدا گرفته بودید ،به صاحبش برگرداندید و دربهترین راه قربانی کردید.
 میدانم که غم از دست دادن فرزندتان برایتان سخت است ولی سعادت بزرگی نصیبشما شده است .مرا ببخشید.
 به من جوان ناکام نگویید ،چون به مراد و آرزوی خود رسیدم. خواهرانم! لحظهای از یاد خداوند غافل نشوید .شما مسئولیت سنگینی بر دوش دارید وآن تربیت فرزندان است .سرنوشت آینده به دست شماست.
مبادا نماز را سبک شمارید .حتم ًا قرآن را بخوانید چرا که محلی که در آن قرآن خوانده
شودّ ،
محل عبور مالئک است.
 برادرانم ! لحظه ای در یاری کردن به اسالم غفلت نورزید. هرگز به افرادی که در نظر بعضی مردم کوچک و حقیر هستند ،شما با نظر حقارت نگاهنکنید.
معصیت به دور باشید .مبادا دل فرزند علی یعنی امامخمینی
همواره به یاد قیامت باشید تا از
ّ
از رفتار و کردار شما خون باشد.
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حسين فراقني بيدگ يل
نام پدر :مح ّمد
تولد1344/4/1 :
شهادت1361/4/27 :
محل شهادت :پاسگاه زید
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده حسين(ع) -بيدگل
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حسين در سال  1343و در روز چهارم ماه رمضان در خانوادهاي مذهبي و از طبقهاي
مستضعف در بيدگل متولّد شد.
او از هوش و استعداد خوبي برخوردار بود تا ح ّدي كه كالس ا ّول و د ّوم ابتدايي را
همزمان در م ّدت شش ماه سپري كرد و بقيه مقطع ابتدايي را در مدرسه كاشانچي با
قيت گذراند.
مو ّف ّ
او در راستگويي و تواضع زبانزد همه بود .در برخوردهايش بسيار باادب و در سالمكردن
پيشي ميگرفت.
با شروع انقالب اسالمي به رهبري امام خمیني با اين كه نوجواني بيش نبود ولي
شوق و عالقهاش به حضور در پيشبرد و پيروزي انقالب اسالمی باعث ميشد كه در
راهپيماييها و تظاهرات شركت كند.
هنگامي كه عراق عليه ايران جنگ تحميلي را آغاز كرد حسين پانزده سال داشت و
براي حضور در دفاع مق ّدس به رهبري امام خميني سراز پا نميشناخت.
او هرچند كه از نعمت وجود پدر بيبهره بود ولي وقتي حضرت امام حضور در جبهه
را واجب كفايي دانست ،خودش را آماده كرد و براي حضور در آموزش نظامي ثبتنام
و در پادگان آموزشي شركت کرد.
در حين آموزش ،به علّت سقوط از كوه از ناحيه كمر مصدوم شد و به همين علّت از آن
دوره آموزشي محروم و مجدداً پس از بهبودي تجديد دوره شد و پس از پايان آموزش،
با خواهران و برادران و مادرش خداحافظي و روانه جبهههاي نبرد حق عليه باطل ش.
حسين در جبهه آرپيجيزن بود و قبل از شروع عمليات رمضان بر اثر تركش دشمن
بعثي از ناحيه دست مجروح ميشود ولي از منطقه برنميگردد و در عمليات شركت ميكند
و در همان عمليات به شهادت ميرسد و حدود شانزده سال پيكر مطهرش مفقود گرديد.
آري! حسين در ماه رمضان چشم به جهان گشود و در ماه رمضان  1361تولد ديگري
يافت و «عند ربّهم يرزقون» شد.
او هنگامي كه به جبهه اعزام شد ،پدر نداشت و هنگامي كه پيكر مطهرش پس از
شانزده سال به وطن برگشت ،مادرش را هم از دست داده بود.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسين فرقاني بيدگلي:
 اينك صداي هل من ناصر ينصرني حسين زمان به گوش ميرسد و صداي زنگكاروان حسين(ع) ميآيد و حسينيان آماده سفرند .چه سخت است ماندن در قفس،
كبوتران عاشق همه پر كشيدهاند تا با خون خود وضو سازند و به ديدار حق شتابند.
 مادر عزيزم! ميداني كه مكتب امام حسين(ع) ،مكتب شهامت ،شجاعت وشهادت است.
 مادرم! اگر من به درجه شهادت نائل گشتم و اين خون ناقابلم در راه اسالم بهزمين ريخت ،براي من گريه نكنيد.
 مادر عزيز و مهربانم! ميدانم كه با چه سختي و گرفتاري ،شبها و روزها زحمتكشيدهاي و يتيم پروري نمودهاي .از زحمات چندين سالهای كه برايم كشيدهاي،
تشكر و قدرداني مينمايم و مرا حالل كن.
 پيامي به ملّت قهرمان و شهيد پرور دارم :وحدت خود را حفظ نموده و گوشبه فرمان رهبر انقالب اسالمي باشيد .نماز جمعه اين پايگاه سياسي ـ عبادي را
فراموش نكنيد.
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عباسعلی فالح نوشآبادی
نام پدر :مح ّمدتقی
تولد1344/2/8 :
شهادت1361/4/26 :
محل شهادت :پاسگاه زید
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسیجی – طلبه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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عباسعلی در هشتم اردیبهشت  1344در نوش آباد دیده به جهان گشود .پس از طی دوران
علمیه را داشت و با وجود این که مق ّدمات
ابتدایی و راهنمایی ،قصد ادامه تحصیل در حوزه ّ
این کار را انجام دادند ،ا ّما با شروع جنگ تحمیلی درس را رها کرده و به جبهه اعزام شدند.
در طی دوره تحصیلش ،به علّت عالقه فراوان ایشان به علم و مطالعه ،در زمینههای مختلف
عقیدتی  -سیاسی و در زمینههای فرهنگی و  ...مطالعات زیادی داشتند.
سن کمی که داشتند ،یکی از افراد
در طول دوران قبل از پیروزی انقالب اسالمی با وجود ّ
ثابت و همیشگی در تظاهرات علیه رژیم شاه بودند.
آن شهید به همراه دوستانش گروهی را تشکیل داده بودند تا اعالمیهها و نوارهای حضرت
امام را در طی این دوران به مردم برسانند و مردم را همواره از پیامها و رهنمودهای آن بزرگوار
آگاه سازند و به این علّت بارها توسط عامالن رژیم مورد تعقیب قرار گرفته بود.
با پیروزی انقالب اسالمی و با شروع جنگ تحمیلی و همچنین با شنیدن پیام حضرت
امام برای حضور در جبهههای جنگ و دفاع از خاک و میهن ،به این پیام امام لبیک گفت.
وی به م ّدت دو سال در جبهههای حق علیه باطل جنگید و در طی این م ّدت ،فقط چندبار
به خانواده خود سر زد و هر بار که میآمد ،حرف از رفتن میزد.
این شهید بزرگوار در شلمچه و همزمان با  19ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن
موالی م ّتقیان حضرت علی(ع) بعد از اصابت گلوله به پیشانیاش به بیمارستان منتقل شده و
سه شبانه روز در آنجا بود و پس از آن به فیض رفیع شهادت نائل آمد.
محبت به
از ویژگیهای اخالقی آن شهید روحانی؛ خوشرویی و مهربانی با کودکان بودّ .
والدین و احترام به آنها را همواره مق ّدم بر همه چیز میدانستند.
اهمیت و اعتقاد به دین و مذهب
یکی از ویژگیهای اخالقی آن شهید همانند شهدای دیگرّ ،
بود و در هیچ شرایطی نمازشان را ترک نمیکردند و به مطالعه نیز بسیار عالقهمند بودند و
کتابهای زیادی داشتند که حدود  250جلد آن را به کتابخانه اهدا نمود که بعدها به خاطر
عالقهاش به شهید دکتر بهشتی ،نام کتابخانه را شهید بهشتی گذاشتند.
از دیگر ویژگی های بارز ایشان ،تنفّر از ظلم و ستم و طرفداری از مساوات و عدالت بود
سن کم ،هرجا حقّی بود از آن دفاع
و تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم نمی رفت و با وجود ّ
سن کم ایشان بود.
میکرد .در مجموع تمام خصوصیات و رفتارشان چیزی فراتر از ّ
روحش شاد و راهش پررهرو باد
268

فرازي از وصيّتنامه شهيد روحانی عباسعلی فالح نوشآبادی:
یثبت اقدامکم»
«ان تنصراهلل ینصرکم و ّ
اگر یاری کنید خدا را ،یاری خواهد کرد شما را و قدمهایتان را ثابت خواهد داشت.
با سالم و درود بر رهبر انقالب امام خمینی.
بر حسب وظیفهای که بر گردنم نهاده شده با شما ملّت همیشه مقاوم و همیشه
در سنگر سخن میگویم.
 اماما! تو را از راه دور کربالی خونین خوزستان مینگرم که سر به سجدهگذاشتهای و از خدایت و امام زمانت کمک میگیری.
 اماما! با این لبهای ناقابل خود از کربالی خوزستان تا مدینة جماران بر اینصورت مبارک و مطهرت بوسه میزنم.
 ای ا ّمت شهیدپرور و قهرمان! شما هم باید امام را بنگرید که چگونه خالصانهبا خدایش راز و نیاز میکند .شما بنگرید امامی را که در نیمههای شب از خواب
یبُرد و با معبودش سخن میگوید .باید از امامتان درس بگیرید ،حتی از
گرانش م 
گشودن لبهای چون غنچة نوگل برای سخن گفتن و همة مسائل دیگر.
 همیشه پیرو او باشید و تنها او برای شما الگو باشد .همیشه این را در م ّدنظراطیعوالرسول و اولی االمر منکم» .زیرا که والیت فقیه
خود قرار دهید« .اطیعواهلل و
ّ
است که شما را چنان ساخته است که بعد از انقالب در راه اسالم ،چنان ایثارگر
شدهاید که با همین ایثارتان دشمن را ضربهای وارد سازید تا نای برخاستن را نداشته
باشد و والیت فقیه بود که ما را به این سرزمینهای گرم خوزستان و سرد غرب
در زمستان کشانیده است و همواره به امریکا و شوروی و ایادی مزدورشان اعالم
میداریم که ما نه از گرمای خوزستان میترسیم و نه از سرمای شدید غرب و تا
آخرین قطرة خون خود ایستادهایم.
 ولی تو ای مادر! اگر خداوند شهادت را نصیبم کرد ،نباید ناامید گردی که ازقطرات خون من بر زمین خونین کربالی خوزستان ریخته شده ،بدان که از این
قطرهها ،اللههایی میرو َید که از رویش این اللهها  ،درخت تنومند اسالم که م ّدت
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زیادی است ،خشک و تشنه لب مانده از این خون آبیاری میشود و جان تازهای به
خود میگیرد.
 مادر عزیزم! تو باید از این نظر افتخار کنی که توانستهای بعد از چندین سالزندگانی ،فرزندی تحویل جامعه اسالمی دهی که با خون خود درخت اسالم را
آبیاری کند و باید افتخار کنی که نقش زن در جامعة اسالمی را خوب ایفا کردهای و
خوشحال باشی که زحمات پیدرپی در مورد من بیهوده نبوده است .سرت را باال بگیر.
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محّمد قدريزاده آرانی
نام پدر :حسين
تولد1346/1/1 :
شهادت1365/10/26 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :كربالي5
عضویت و شغل :بسيجي
(ع)
محل دفن :گلزار شهدايامامزادهمح ّمدهالل بن علي
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مح ّمد در تاريخ  1346/1/1در خانوادهاي مذهبي و زحمتكش دیده به جهان گشود.
پدرش كارگر اداره برق بود و با مشقّت و زحمت زيادي او را پرورش داد و او را تا
دوره راهنمايي به تحصيل فرستاد.
اهميت ميداد و
مح ّمد به شركت در جلسات مذهبي ،نماز جمعه و بسيج خيلي ّ
فردي بسيار آرام و ساكت بود.
با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران تصميم به حضور در مناطق عملياتي نبرد
نمود و پس از گذراندن دوره آموزشي ،عازم جبهه شد .او قبل از شهادت در يكي از
جبههها از ناحيه پهلوي چپ مجروح شد.
مح ّمد در عمليات كربالي 4شركت كرد و پس از آن در عمليات كربالي 5در
شلمچه هم حضور داشت .قبل از اين كه وارد عمليات شود و به شهادت برسد،
از اين كه يقين داشت و بعض ًابه زبان هم ميآورد كه شهيد ميشود ،طي نامهاي
درخواست كرد ،عكس فرزند چند ماههاش را با نامه به جبهه بفرستند تا با عكسش
ديداري تازه كند.
آري! هرچند كه عالقه به زن و فرزند داشت ولي ارادتش به موالي شهيدان
حضرت اباعبداهلل الحسین(ع) بر هر چيزی ترجيح داشت و به او اقتدا كرد و در راه
آرمانهاي مق ّدسش به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّت نامه شهيد مح ّمد قديرزاده آرانی:
 زمان پيروزي اسالم در برابر كفر ستمگر و جنايتكاران نزديك ميباشد و ماهم آمادهايم تا با ديگر همرزمان در ميادین نبرد حق عليه باطل به جنگ بپردازيم.
 پدرم! سختيهايي كه در طول زندگي متح ّمل شدهايد ،همه را ميدانم .خدا بهشما اجر عنايت كند.
 مادر عزيزم! اين را بدان كه بهشت زير پاي مادران است .سختيهايي كه درطول بچگي برايم متح ّمل شدهايد تا من به اين سن رسيدهام را ميدانم و شما باعث
شديد تا به اين سن رسيدهام و از شما ميخواهم در صورت شهادتم با بردباري و
استقامت الگويي براي ديگر مادران شهدا باشيد.
 همسر گراميام! با اين كه م ّدت كمي است كه زندگي مشترك را آغاز كردهايمو نتيجه اين زندگي يك فرزند است ،تنها آرزوي قبلي من از شما اين است كه راه
پدر را به او بشناسانيد و به او بگوييد كه در راه اسالم و خدا شهيد شد.
 از ا ّمت شهيدپرور ميخواهم كه در پشت جبهه در صحنه باشند و به رهنمودهايامام گوش فرا دهند و از هيچ کوششی دريغ نورزند و اين را بدانيد كه ما جان خود
را كه عزيزترين گوهرها ميباشد ،در راه دين فدا كرديم و از شما ميخواهيم كه
همواره در صحنه باشيد و اجازه ندهيد كه افراد ناباب و منافق در صفوف شما رخنه
كنند و اتحاد و يكپارچگي شما را از هم جدا كنند.
فكر مال دنيا نباشيد كه زياد از ح ّد آن انسان را به تباهي ميكشاند .فرزندان خود
را با احكام نوراني قرآن آشنا كنيد و معتقد به واليت فقيه و رهرو شهيدان اسالم
تربيت كنيد.
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حش
م
ل
ل
تا ه قدرييان
نام پدر :مح ّمدرضا
تولد1344/8/1 :
شهادت1367/2/25 :
ّ
(خط پدافندي)
محل شهادت :حلبچه عراق
عضویت و شغل :بسيجي – كارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هاللبن علي(ع)آران
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حشمتاهلل در ا ّول آبان  1344در آران به دنيا آمد و به علّت مشکالت معیشتی،
دوران كودكي را با كمك به پدر (كشاورزي) و مادر (قاليبافي) گذراند.
با آغاز جنگ تحميلي صدام عليه ميهن اسالمي ،او نوجواني كم سن بود ولي
سن شانزده سالگي
عالقة او در خدمت كردن به مملكتش باعث شد كه ا ّولين بار در ّ
داوطلبانه به منطقه سيستان و بلوچستان اعزام شود.
پس از دو ماه مج ّدداً براي آزادي شهر خرمشهر ،در عمليات بيتالمق ّدس شركت
نمود كه در همين عمليات از ناحيه زانوي پاي راست و دست چپ مجروح شد.
بعد از بهبودي نسبي ،در كارخانة ريسندگي و بافندگي كاشان مشغول كار شد.
ولي پس از م ّدتي براي پيوستن به رزمندگان اسالم مج ّدداً عازم ميادين نبرد شد
و در طول چندين سال حضور خود در جبهههای جنگ ،در چندين عمليات عليه
متجاوزين شركت نمود.
آن سفر کرده در تاریخ  1367/2/25درمنطقه حلبچه به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حشمتاهلل قديريان:
 اكنون كه صداميان (عراق) به خيال خود ميخواهند با شكست ايران ،اسالم راشكست بدهند من با كمال افتخار به جبهة نبرد اعزام ميشوم.
 چنانچه در اين نبرد اسالمي شهيد شدم ،هيچ كس برايم گريه نكند و برايمجامة سياه به تن ننمايد؛ چون كه اين شهادت افتخار دارد.
پدر و مادرعزيزم! اگر براي شما فرزند خوبي نبودم ،مرا حالل كنيد و از خداوند
برايم طلب مغفرت كنيد.
 برادرم! سنگرم را خالي نگذاريد ،لباس رزم مرا به تن كنيد و اسلحهام را بهسوي دشمنان نشانه گيريد .
 خواهران عزيزم! غم مداريد كه برادرتان شهيد شده است و بر اين شهادتافتخار كنيد ...حجاب شما از خون من باالتر است.
 سالم بر تو اي همسرم! كه براي رضا خدا ،مانع از جهاد من در راه خدا نشديد.درود خدا بر شما كه اينقدر شجاعت و شهامت داريد .از فرزندم رسول به خوبي
مواظبت كن كه اميد من است .او را با اخالقي نيكو و رفتاري پسنديده بزرگ نموده
و به اجتماع تحويل دهيد .افتخار كن كه همسرت در راه خدا قدم گذاشته و در
صف مجاهدان في سبيل اهلل قرار دارد رفتن من به جبهه خدايي بود .چون جبهه
دانشگاهي است انسانساز و مهربانيها را به همديگر زيادتر مينمايد.
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ّ
مي
ن
شه
ا
دو ن يد خا و ده
احمد قندياني آراني
نام پدر :مح ّمد
تولد1331/8/1 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :پاسگاه زيد
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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احمد قندياني در سال  1331/8/1در آران در آغوش گرم خانوادهاي مذهبي چشم
به جهان گشود.
او بعد از گذراندن دوره ابتدايي برای كمك در امرار معاش خانوادهاش مو ّفق به
ادامة تحصيل نشد.
اليتهاي مذهبياش سعي در ادای سهم خود در
در دوران انقالب اسالمي با ف ّع ّ
انقالب اسالمي مينمود.
با شروع جنگ تحميلي از همان اوايل داوطلبانه به سوي جبهههاي نبرد شتافته و
در جبهههاي جنوب ،سرپل ذهاب ،عمليات شوش ،دارخویين و كوشك شركت كرد
و باالخره در عمليات رمضان در تاريخ  1361/5/7از ناحيه سر مورد اصابت آتش
دشمن زبون قرار گرفته و نامش در دفتر جاويد شهادت به ثبت رسيد.
عباس قندياني آراني نيز به فيض
گفتني است كه در همين عمليات ،برادرش ّ
عظماي شهادت نائل گرديد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد قندياني آراني:
«آنهايي كه در راه خدا كشته شدهاند مرده مپنداريد بلكه آنها زندهاند و نزد
خدايشان روزي ميخورند»
 اي ملّت عزيز ! قدر اين ابرمرد (امام خمینی) را بدانيد از بيانات گهربارش استفادهحجت عظيمي به ما داده و در اين برهه از تاريخ ،چنين
كنيد كه به راستي خداوند ّ
رهبري به ما عطا فرموده است .قدرش را بدانيد تا فردا روز جزا در پيشگاه خداوند
سرافكنده و شرمسار نباشيم .هميشه گوش به فرمان امام باشيم و از اين نعمت
گرانبها كه خداوند نصيب ما كرده است ،ح ّداكثر استفاده را بنماييم.
 امام فرموده است چشم اميد من به شما جوانان است؛ ما نيز او را تنها نخواهيمگذاشت و يار و ياور او خواهيم بود و اين ّ
خط سرخ را كه هزار و چهارصد سال است
ادامه دارد ،تداوم خواهيم بخشيد.
 برادران! ما اين راه را آگاهانه انتخاب كردهايم و آن را به عنوان يك وظيفهانجام ميدهيم.
 پدر و مادر عزيزم! از اين كه حس ميكردم كه در مكان راحت قرار بگيريم ودر سنگر نباشم ،غمگين بودم .من نتوانستم به خود بقبوالنم كه برادرانم در مرزها
شهيد ميشوند و من هر روز شاهد اين باشم كه فالني شهيد و فالني زخمي شد.
چگونه ميتوانستم مشاهده كنم كه هر روز از بهترين جوانان ما شهيد ميشوند و
روزمره مشغول باشم!
من به كارهاي
ّ
ميدانم كه از دست دادن من شايد براي شما غمگين باشد .مگر غم از دست
دادن امامحسين(ع) برحضرت فاطمه سنگين نبود ،مگر آنها شهيد نشدند تا دين
اسالم برپا باشد؟
(ع)
من هم طبق وظيفة خود از آقا و َسر َورم امام حسين درس مبارزه و جهاد و
شهادت را آموخته و پيروي كردم.
من آموختم كه زندگي ما ّدي نكبتبار است و نبايد منتطر باشم كه مرگ مرا فرا
گيرد .آيا انسان بيش از يك دفعه ميميرد؟ پس چه بهتر است كه مرگ در راه خدا
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باشد.
همسر عزيزم! افتخار كن و بر خود ببال كه من شهيد شدم .برايم اشك مريز ،زيرا
تو همسر يك سربازي .تو مانند حضرت زينب(ع) بردبار باش و سعي كن دو فررند مرا
همانند دو فرزند حضرت زينب(ع) كه در روز عاشورا فداي برادرش امام حسين(ع) و در
راه خدا نثار كرد ،تربيت كني اگر من شهيد شدم ،دو فرزند مرا لباس شادي بپوشان.
 برادران عزيزم! پيوسته در راه خدا و اعتالي اسالم عزيز كوشا و تمامي فرامينامام را به جان و دل پذيرا باشيد و بدانيد كه زمان ،زمان حسيني است و ايام عاشورا.
 خواهران عزيزم! حجاب و عفّت و پاكدامني را سرلوحة زندگي خود قرار دهیدو هميشه فاطمهوار و زينبوار زندگي و مبارزه كنيد.
وصيت ديگر به خانوادهام همسر عزيزم! پسرم حبيب اله را ميخواهم
 و ا ّما چند ّعلميه درس بخواند و دخترم طاهره را با عفّت و
به مدرسه بفرستي و بعد در حوزة ّ
حجاب بزرگ كني.
 برادران و خواهران! اميدوارم كه دست از امام و ا ّمت برنداريد و گوش به فرمانروحانيت مبارز باشيد .فريب منافقين را نخوريد ،مساجد را خالي نگذاريد ،كه
امام و
ّ
مسجد سنگر است .به مجالس ديني بيشتر برويد ،در نماز جمعهها شركت كنيد،
دعاي كميل را حتم ًا بخوانيد و رزمندگان اسالم را دعا كنيد.
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اولین شهید خانواده
غ مح
س
شف
ی
ن
ال ن کا ی وشآبادی
نام پدر :مانده علی
تولد1333/9/10 :
شهادت1363/12/22 :
محل شهادت :هورالعظیم – جزیره مجنون
عملیات :بدر
عضویت و شغل :بسیجی – کارگر
(ع)
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد نوشآباد
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غالمحسین در دهم آذر  1333در نوشآباد به دنیا آمد .وی بعد از پایان دوره ابتدایی،
برای کمک به خانواده به عنوان کارگر در کارخانجات کاشان مشغول به خدمت شد.
وقتی میهن اسالمی مان توسط صدام (عراق) اشغال شد ،او هم داوطلبانه در سال
 1363عازم میادین جنگ در خوزستان شد و در عملیات بدر (هورالعظیم – جزیره
مجنون) شرکت نمود و در همین عملیات در تاریخ  1363/12/22به شهادت رسید.
او ا ّولین شهید خانواده بود ،م ّدت یازده سال خبری از جنازة او نبود تا اینکه در
سال  1374جنازة او را پیدا نمودند و پس از یازده سال در کنار قبر برادر شهیدش
حسن کاشفی ،در گلزار شهدای امامزاده مح ّمد (ع) شهر نوشآباد به خاک سپردند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

284

فرازي از وصيّتنامه شهيد غالمحسین کاشفی نوشآبادی:
 همسرم! سالم اکنون که در حال نوشتن این نامه هستم ،حال غریبی مرا درمنطقه فرا گرفته است .تمام رزمندگان با خدای خود خلوت کردند و در حال عبادت
هستند.
نمی دانم چرا دستهایم به لرزش درآمده و دوست دارم االن فرزندانم در کنارم
نشسته بودند و آنها را در آغوش می گرفتم.
 همسرم! از تو میخواهم تا فرزندانم را با تقوا پرورش دهی و همیشه از صبرو استقامت فرزندان امام حسین(ع) برای آنها بگویی؛ خصوص ًا مح ّمد پسرم .چون او
مرد آینده خانة تو و خواهرانش است .به او یاد بده صبر و استقامت را و به او بگو
پدرت برای چه به جبهه رفته و برای چه جنگی .به او بگو پدرت پیرو فرمان ولی
محبت به مادر و خواهرانش
امر زمانش به جنگ حق علیه باطل رفته .تا به وسیله ّ
راه مرا ادامه دهد و در طول زندگی گوش به فرمان رهبرمان باشد.
 همسرم! تو پس از شهادت من در زندگی ،سختیهای زیادی را باید تح ّملبچه ها .حضرت زینب(س) را الگو خودت قرار بده
کنی ،به خصوص در بزرگ کردن ّ
از تو میخواهم برایم دعا کنی تا به دوستان شهیدم بپیوندم.
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دومین شهید خانواده
حسن کاشفی نوشآبادی
نام پدر :مانده علی
تولد1343/6/1 :
شهادت1365/12/8 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :بسیجی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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حسن در ا ّول شهریور  1343در نوشآباد دیده به جهان گشود.او در یک خانواده
روستایی و زحمتکش پرورش یافت و تحصیالت خود را تا ا ّول راهنمایی ادامه داد.
سپس به دلیل مشکالت اقتصادی خانواده ناچار به ترک تحصیل شد و در کارخانه
نساجی شماره سه کاشان مشغول به کار گشت.
ّ
حسن به نحوی مطلوب و با عالقه کار میکرد تا این که جهت کمک و یاری
رزمندگان ،عازم جبهههای حق علیه باطل شد.
او د ّومین شهید خانواده بود ،از سال  1360تا آخر سال  1363م ّدت چهار سال
یکسره در جبهه ماند و دوران خدمت سربازی را هم در جبهه گذراند و دو مرتبه
مجروح شد.
محرم ،والفجر ،خیبر و بدر شرکت
حسن در عملیاتهای بیتالمق ّدس ،رمضانّ ،
داشته و در بعضی از عملیاتها فرمانده گروه یا دسته بود.
وی در عملیات بدر همراه برادرش حسین کاشفی بود که حسین در این عملیات
مفقود گشت ولی باز هم با وجود مشکالت زیاد و رسیدگی به خانواده برادر،
فعالیتهای زیادی در تبلیغات بسیج و خدمت در مراسم شهدا و انجمن اسالمی
داشت.
حسن جوانی خوشاخالق بود و همیشه لبخند میزد و ناراحت دیده نمیشد .در
انجام مسائل شرعی و واجبات ج ّدی بود و از همان درآمد اندکی که داشت خمس
مال خود را می پرداخت.
او در تاریخ  1365/10/27بار دیگر عازم جبهه میشود و بعد از چندین روز دوباره
عازم ّ
خط میگردد و با اسلحة دوشکا مشغول پدافند از حریم اسالم بوده که در
ساعت  18/00روز  1365/12/8در محور شلمچه – بصره مورد اصابت ترکش
سن بیست و دو سالگی به جمع شهدا میپیوندد.
خمپاره دشمن قرار میگیرد و در ّ
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسن کاشفی نوشآبادی:
«الّذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند
ربّهم و اولئک هم الفائزون»
آنان که ایمان آوردند و از وطن هجرت گزیدند و در راه خدا با مالها و جانهایشان
جهاد کردند ،آنها در نزد خدا بلند مقام هستند و آنان به خصوص رستگاران و
سعادتمندان دو عالمند.
(عج)
به نام اهلل پاسدار ُحرمت خون شهیدان و با سالم به حضرت مهدی صاحبالزمان
و درود بر نائب بر حقّش حضرت امام ا ّمت ،خمینی کبیر ،این نورچشم شیعیان جهان
و اسالم!
وصیت
 بر ملّت قهرمان و شهیدپرور و همیشه در صحنه چند کلمه به عنوان ّوصیت من به کسانی است که هنوز دارند انحراف می روند؛ زمان،
مینویسم .البته ّ
زمان جنگ است .زمان ،زمان مبارزه است ،مبارزه با کفر جهانی ،با این خونخواران،
با این زورگویان ،با این ستمگران.
 ای برادران و خواهران مسلمان! ه ّمت کنید تا این ستمکاران و زورگویان وفسادگران جهانی را از روی زمین ریشهکن کنیم تا دین اسالم را سربلند و تا آخرین
قطره خونمان از اسالم و امام عزیزمان دفاع کنیم و مثل مردم کوفه نباشیم که
امامحسین(ع) را تنها گذاشتند .حاال هم همان زمان است و حاال باید خدا را شکر
کنیم که نعمتهای بزرگی را برای ما فرستاده است.
یکی از این نعمتها ،امام عزیز و نورچشم شیعیان جهان است که همه دلها
و چشمها به سوی او دوخته شده است و آماده فرمان او هستند تا ببینند که او
چه میفرماید تا لبیک گویند .همان طور که مشاهده میشود ،از این نعمت بزرگ
قدردانی کنید که اگر خدا این نعمت بزرگ یعنی امام خمینی را برای ما نرسانده
بود ،ما در ظلمتها و فسادها به سر میبردیم و فکر خدا و آخرت نبودیم و هر چه
داریم فع ً
ال از برکت امام داریم که خداوند انشاءاهلل تا انقالب مهدی(عج) امام را برای
این انقالب نگه دارد.
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 ما غرق در نعمت هستیم و از این نعمتها باید قدردانی کنیم و یکی دیگر هم جنگاست ،که این جنگ هم نعمت بزرگی است و بعداً معلوم میشود.
به قول امام عزیز که می فرماید که ما اگر شهید میدهیم ،ملّت ما بیدارتر میشود و
از ا ّول انقالب تا به حال فکر کنیم که هر چه شهید دادهایم ،ملّت بیدارتر شدهاند و این
ستمگران باید بدانند که ملّت قهرمان و شهیدپرور ایران نه از بمبها میترسند و نه از
موشکها ،بلکه از خدای متعال میترسند و ترسشان از خدا این است که نکند گناهکار از
این دنیا بروند که خیلی سخت است.
 خداوند انشاءاهلل عاقبت همه مسلمین و مخلصینش را ختم به خیر کند. ای مادر و پدر عزیزم! می دانم وقتی خبر مفقود شدن یا شهادت فرزندتان به شما برسد،ناراحت میشوید ولی هیچ ناراحت نشوید .خداوند همه ما را امانت داده است و دوباره هر
وقت بخواهد باید برگردیم ولی چه بهتر که در راه او بمیریم و نه در بستر.
اگـر بـاشـد قــرار ،آخـر بمیرم
نمـیخواهم که در بستـر بمیرم
خـدایـا کـن شهـادت را نصیبم
کـه مثـل اکبـر و اصغـر بمیرم
(ع)
 پدر و مادر! اگر می خواهید گریه کنید ،به یاد امام حسین گریه کنید که غریبانه شهیدشد و ناراحت نباشید و از خدا بخواهید که این قربانی را از شما قبول کند.
 شما ای خواهرانم! همچون زینب باشید و لحظهای از خدا غافل نباشید. پدر و مادر و خواهرانم! فرزندان برادرم را خوب تربیت کنید که منحرف نشوند و اگر ازمن ناراحتی دیده اید ،مرا حالل کنید و خیلی باید ببخشید که کمکاری کردم و نتوانستم
حق شما را ادا کنم.
ّ
 ای همسر عزیز! خدا را شکر میکنم که چنین همسری به من داده است .همسرم!میدانم وقتی خبر شهادت من به شما برسد ،ناراحت میشوی و طاقت نداری ولی همسرم!
هیچ ناراحت مباش .اگر شهید شدم چه چیز بهتر از شهید شدن در راه خدا .همسر ! استقامت
کن و فرزندم مح ّمد را مواظبت کن تا ادامهدهندة راه شهدا باشد.

داوود کبیری نوشآبادی
نام پدر :رضا
تولد1349/2/1 :
شهادت1365/10/4 :
محل شهادت :جنوب خرمشهر -ام الرصاص
عملیات :کربالی4
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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طفولیت را در خانهای
داوود در ا ّول اردیبهشت  1349در نوشآباد به دنیا آمد .دوران
ّ
محقّر و با زندگی ساده و بیآالیشی سپری نمود .دوران تحصیل در مقطع ابتدایی
را در آموزشگاه تقوی شهر نوشآباد به پایان رسانید و در اثر بیاحتیاطی یکی از
دوستانش در سال چهارم ابتدایی از ناحیه یک چشم آسیب دید و سخت مجروح
شد .این ضایعه نتوانست خللی در درس و اخالق خوب او ایجاد کند.
سن کم او این اجازه را نمیداد
عشق به جبهه کم کم وجود او را فرا گرفت ولی ّ
که در صحنههای نبرد حق علیه باطل قدم گذارد و این شور و هیجان را به خدمت
در کتابخانه مسجد ّ
محل زندگی خود در منطقه شهید رجایی نوشآباد به نمایش
گذاشت و مسئولیت ادارة کتابخانه را عهدهدار شد.
در صفوف نماز جماعت ،دعای کمیل ،زیارت عاشورا و  ...حضور ف ّعال داشت.
دوران راهنمایی را در مدرسه شهید روحی نوشآباد آغاز کرد .سال د ّوم راهنمایی را
به پایان رسانده بود که تصمیم گرفت به جبهههای حق علیه باطل برود .باالخره
رضایت والدین خود را گرفت و عازم جبهه شد.
حدود سه ماه در جبهه بود که بر اثر سقوط از تختخواب روانه بیمارستان شد و
پس از به دست آوردن اندکی بهبودی دوباره به جبهه رفت و در تاریخ 1365/10/4
در عملیات کربالی 4به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد داوود کبیری نوش آبادی:
 ای پدر و مادر عزیزم! در مرگم اشک نریزید که دشمن ،شاد شود .خوش باشیدو شادی کنید .انگار که عروسی داوود است و به آرزویش رسیده و بارها گفتهام که
«اللهم الرزقنی الشّ هاده فی سبیلک» .میدانم مرا بزرگ کردهاید ،به امید اینکه
روزی عصای دستتان شوم .ولی شرمندهام که این امر مهم تا به حال این اجازه را
به من نداد .اگر عمری باقی ماند جبران میکنم ،وگرنه مرا حالل کنید.
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رحمتا ه کدخد ی وشآبادی
نام پدر :عبّاس
تولد1341/8/1 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :شلمچه خوزستان
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسیجی – کارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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رحمتاله در ا ّول آبان  1341در نوشآباد به دنیا آمد .سال س ّوم راهنمایی بود
که به علّت مشکالت مالی خانواده ،تحصیل را رها نمود و در امر کشاروزی پدر را
کمک میکرد .تا اینکه م ّدتی بعد به عنوان کارگر در کارخانه ریسندگی کاشان
مشغول به کار شد.
در سال ا ّول جنگ صدام علیه ایران بود که ازدواج نمود و عشق او برای پیوستن
به صفوف رزمندگان و مدافعان کشور باعث شد که در سال ا ّول ازدواج برای
آزادسازی خرمشهر از چنگال صدام (عراق) عازم میادین جنگ گردد و در همین
عملیات مجروح شود.
مج ّدداً داوطلبانه در عملیات رمضان در منطقه شلمچه علیه متجاوزین بعثی شرکت
نمود که پس از نبرد سنگین در آن منطقه ،در تاریخ  1361/5/7به شهادت رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد رحمتاهلل کدخدایی نوشآبادی:
 پدر و مادرم! سالم و درود بر شما که مرا بزرگ نمودید و برای د ّومین بار برایدفاع از کشور و اسالم ،روانه جبهة جنگ نمودید تا دین خود را به اسالم عزیز ادا
نمایم.
 پدر و مادرم و همسر عزیزم! می دانم که خبر شهادت من برایتان سخت است.ولی اجر آن برای شما محفوظ است.
 مردم! من برای پیروزی اسالم از پدر و مادر و همسرم جدا شدم و عازم جبهةجنگ شدم .نگویید شخصی که به جبهه رفته برای تماشا و یا برای این که از دنیا
سیر شده است ،وارد جبهه شده است که از شما نخواهند گذشت.
 نماز را بخوانید ،اگر می توانید به جماعت بخوانید .در جلسات قرآن شرکتنمایید ،سنگر کارخانه را محکم کنید و اگر میتوانید چیزی را اختراع کنید.
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محّمدعلی کری مزاده زیدلی
نام پدر :قاسم
تولد1344/1/1 :
شهادت1361/4/23 :
محل شهادت :شلمچه  -پاسگاه زید
عملیات:رمضان
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي روستای یزدل
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محبت کویر و در خانوادهای
مح ّمدعلی در ا ّول فرودین  ،1344در دامان ُپر مهر و ّ
متد ّین و مذهبی دیده به جهان گشود.
تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در روستای یزدل به پایان رسانید و در همان
سن کم خویش و بهرغم
دوران بود که به صف مجاهدان انقالب پیوست و با وجود ّ
تهدیدها ،پیام ها و تصاویر امام راحل را در آن دوران خفقان توزیع میکرد.
مح ّمدعلی که عشق به والیت را در دامان مادری مؤمن و پرهیزکار ،در جان و قلب
خویش تحکیم بخشیده بود؛ آن زمان که میهن اسالمی صحنة تاخت و تاز لیبرالها
شده بود ،در مسجد روستا فریاد برآورد که؛ «ما لیبرالها را از مملکت بیرون خواهیم
کرد و آنها را با این افکارشان و (افکار غلطشان) محکوم میکنیم».
مح ّمدعلی در سال  ،1359وارد دبیرستان امام خمینی شده و در رشته علوم تجربی
مشغول تحصیل شد .روح بلند مح ّمدعلی باعث شد در تابستان  1360م ّدت سه ماه
عازم جبهة گیالن غرب شود.
بعد از بازگشت از جبهه ،وارد گروه مقاومت شهید صفری شد و از آنجا عازم یزدل
شده و ا ّولین بار پایگاه بسیج را پایهریزی نمود و این عشق الهی موجب شد مح ّمد در
حساس امتحانات خرداد  ،1361در عملیات آزادسازی خرمشهر شرکت نماید.
لحظة ّ
ایشان بعد از مرخصی کوتاه و دیداری که از کاشان داشت ،مج ّدداً به جبهه شتافت
و در تاریخ  1361/4/23در عملیات رمضان شرکت کرد و به آرزوی دیرین خویش
وصیتش در گلزار شهدای یزدل
که همانا شهادت در راه دوست بود ،رسید و طبق ّ
به خاک سپرده شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمدعلی کریمزاده یزدلی :
 یکی از مسائل مه ّمی که می تواند ما را از گناه باز دارد؛ دعای کمیل ،دعایندبه و دعای توسل است .نماز جماعتها و نماز شبها س ّد راه گناه است.
 فع ًال و از ا ّول تا به حال و آینده دو خط بیشتر وجود نداشته؛ حق یا باطل .اگر
خط انبیا و امامان(ع) باشی ،باید پیرو ّ
میخواهی پیرو ّ
روحانیت اصیل و انقالبی
خط
ّ
روحانیت ،شکست اسالم است.
باشی که امام میفرماید :شکست
ّ
 در لحظة شهادت اگر چشمانم باز بود ،بگذارید باز باشد تا دشمن بداند ما بادیدی وسیع از اسالم و راه آن کشته شدیم.

297

س ّيدمحّمد كريمي نوشآبادي
نام پدر :سيّدحسين
تولد1347/6/7 :
شهادت1367/3/23 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :بيتالمق ّدس7
عضویت و شغل :دانشآموز – بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزادهمح ّمد(ع) نوشآباد
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سيدمح ّمد كريمي نوشآبادي در تاريخ  1347/6/7در محلّه دربريگ (منطقه شهيد
ّ
رجايي) نوشآباد از توابع شهرستان آران و بيدگل در خانوادهاي مذهبي و مستضعف
ديده به جهان گشود.
سن
پدرش به شغل كشاورزي و مادرش به پيشه قاليبافي مشغول بودند .در ّ
شش سالگي در مدرسه محتشم نوشآباد مشغول به تحصيل شد و تا پايان دورة
ابتدايي را در همين آموزشگاه به تحصيل ادامه داد .او مقطع راهنمايي را با تحصيل
در آموزشگاه شهيد روحي نوشآباد به پايان رساند و براي ادامه تحصيل در مقطع
متوسطه ،در آموزشگاه شهيد راحمي نوشآباد ثبت نام نمود و سال ا ّول دبيرستان
را در همين آموزشگاه با مو ّفقيت پشت سر گذاشت .سيدمح ّمد يكي از اركان ثابت
قرائت قرآن و نماز جماعت محل بود.
او با ادامه جنگ تحميلي و اوج حمالت ددمنشانة رژيم بعثي عراق جهت خدمت
به مردم محروم استان كردستان ،راهي اين استان و شهر سنندج گرديد تا در كنار
ادامة تحصيل ،طعم شيرين خدمت به مردم محروم اين استان را نيز تجربه كند.
تا پاية س ّوم دبيرستان در همين شهر به تحصيل مشغول بود كه تجاوز رژيم
بعثي لحظهاي فكر او را آرام نميگذاشت و تصميم به حضور در كنار دالور مردان
جبهههاي نبرد حق عليه باطل و ستيز با دشمن بعثي گرفت.
وي در دو نوبت به فاصله كوتاهي از يكديگر در جبهه حضور پيدا كرد كه در
مرحلة ا ّول و در تك دشمن در منطقه فاو و اروند رود از ناحيه دو دست مجروح
گرديد و پس از بهبودي نسبي در حالي كه هنوز آثار مجروحيت در دستهايش
وجود داشت ،مج ّدداً به سوي جبهههاي نبرد شتافت و در عمليات بيت المق ّدس7
در تاريخ  1367/3/23به درجه رفيع شهادت نايل گرديد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد سيّد مح ّمد كريمي نوشآبادي:
اينجانب بنا به وظيفه شرعي چند كالمي به حضور ميرسانم ،اميد است همگان
را كه وظيفه خود را درك و به آن عمل نماييم.
الف ـ ياور و حامي امام عزيز باشيد كه به جز ع ّده معدودي چنين هستند و حاميان
امام خواستاران اسالم ناب مح ّمدي(ص) ميباشند.
ب ـ در دعاها شركت كنيد كه «ال ّدعا مخ العباده» تا از لغزشهاي شما كاسته
شود ،خصوص ًا رزمندگان كه دعا ،غذاي روح انسان است.
الصابرين» و از ترفندهاي
ج ـ در برابر مشكالت صبور باشيد كه ّ
«ان اهلل مع ّ
دشمن نهراسيد و بدانيد كه تا خدا را داشته باشيد؛ همه چيز و هنگامي كه خدا را
نداشته باشيد ،هيچ چيز نداريد.
د ـ هفتهاي يا ح ّداقل ماهي يك بار به گلزار شهدا برويد و درس صبر و استقامت
و شجاعت و شهادت را از اينان بياموزيد.
ح ـ حتم ًا مطالعه كنید كه مطالعه ،پشتوانه عقل شماست و عزيزان دانشآموز كه
موقعيت به جبهه آمدن را دارند ،جبههها را فراموش نكنند .آنان كه نميتوانند به
جبهه بروند ،اگر درس نخوانند ،مديون خون شهدا خواهند بود و در قيامت از اين
امر بازخواست خواهند شد.

301

محّمد کوچکی نصرآبادی
نام پدر :حسین
تولد1345/3/1 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :پاسگاه زید
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي سفیدشهر (نصرآباد)
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مح ّمد در تاریخ ا ّول خرداد  1345در روستای نصرآباد کویر به دنیا آمد .وی دوران
ابتدایی خود را در دبستان شهدای نصرآباد گذراند.
او از لحاظ درسی و اخالقی شاگردی ممتاز به شمار میرفت و در امتحانات نهایی
سال پنجم ابتدایی نیز با نمرات عالی قبول شد و از طرف اداره کل آموزش و پرورش
استان اصفهان مورد تشویق قرار گرفت .بعد از دوران ابتدایی برای ادامه تحصیل
نساجی کاشان آمد.
به مدرسه راهنمایی ّ
مح ّمد نیز همچون دیگر مردم انقالبی در راهپیماییها و تظاهرات ض ّدرژیم شاه
شرکت مینمود .
در سال  1359دوران راهنمایی را با موفقیت به پایان رسانید و برای ادامه تحصیل
در هنرستان مح ّمد نراقی ثبتنام کرد و در رشته اتومکانیک مشغول تحصیل شد .پس
از پایان سال د ّوم هنرستان ،در  1360/3/15برای اعزام به جبهه به پادگان اصفهان
رفت و در تاریخ  1361/5/7در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد مح ّمد کوچکی نصرآبادی:
 پدر و مادرم! از این که فرزندتان را در این راه دادهاید ،ناراحت نباشید .زیرا منامانتی در نزد شما بودم که اکنون باید آن را پس بدهید .همچنان که خداوند در
قرآن میفرماید ما از خداییم و به سوی او بازمیگردیم .مبادا در شهادتم ناراحت
شوید و گریه کنید.
 مادرم! چون کوه استوار باش و لحظهای از یاد خدا غافل نباش.خواهرانم! زینبوار با نامالیمات و مصائب پنجه نرم کن و پیامرسان شهیدان باش.
 برادرم! امیدوارم که اگر شهید شدم ،همچنان راهم را ادامه دهی و دنباله رو منباشی ،چرا که مهمترین راه و بهترین راه ،راه شهیدان است.
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ماشاءا ّلله کوهسستوده آرا ین
نام پدر :تقی
تولد1342/5/20 :
شهادت1362/5/12 :
محل شهادت :حاج عمران
عملیات :والفجر3
عضویت و شغل :بسیجی – کارگر
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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ماشاءاله در بیستم مرداد  1342در آران به دنیا آمد .پدرش کارگر آسیاب آرد بود
و آنها در اوج استضعاف زندگی میکردند .مادرش میگوید« :زمانی که ماشاءاله
متولّد شد ،چیزی برای خوردن نداشتیم».
دوران تحصیل ابتدایی را که به اتمام رساند ،پدرش به علّت فقر ما ّدی او را از ادامه
تحصیل بازداشت و برای کار نزد برادرش در قم فرستاد ولی پس از م ّدت کوتاهی به
آران برگشت .او روزها به کارگری مشغول بود و شبانه به تحصیل علم میپرداخت.
ماشاءاله بعد از دورة راهنمایی ،در تعمیرگاه موتورسیکلت مشغول به کار شد ،کمکم
در این حرفه توانمند شد.
با شروع جنگ تحمیلی او هم داوطلبانه راهی میادین جنگ شد که در نهایت در
تاریخ  1362/5/12در منطقه حاج عمران به فیض شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد ماشاءاهلل کوسهستوده آرانی:
 ای خدای مهربان! اینک که برای خشنودی تو ،چه در جنگ با متجاوزین و چهدر جنگ با خویشتن در ستیزم ،آرزویم این است که شهادت در راهت را نصیب من
گردانی و مرا از بندگان خاص خودت قرار دهی .
 خداوندا! تا آن جا که میتوانم در راهت گام برمی دارم و آرزو دارم ا ّولین وآخرین سعادتم شهادت در راه و فضیلت تو باشد.
 مادرجان! اگر چه جبران زحماتت برایم محال است .باشد که مدال شهادت منبر سینة تو نشانی از قدردانی و ّ
تشکر از تو باشد.
 پدرجان! از تو شرمنده ام که نتوانستم حقّت را ادا کنم .از این که این امانت رادر راه خدا دادی افتخار کن.
 برادران و دوستان! انتظار دارم همیشه یار و یاور و همراه والیت فقیه و در اینزمان یار و یاور امام عزیزمان خمینی بزرگ باشید.
 خواهرانم! رسالت زینبی خود را در رساندن پیام خون شهیدان به تاریخ به انجامرسانید.
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مهدي گردويي نوشآبادی
نام پدر :علي اكبر
تولد1343/3/1 :
شهادت1361/4/26 :
محل شهادت :پاسگاه زيد
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد نوشآباد
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مهدي گردويي در تاريخ  1343/2/1در نوشآباد و در خانوادهاي پا به عرصه گيتي
نهاد كه از نظر مالي در تنگي سختي به سر ميبردند.
در شش سالگي وارد دبستان شد .تحصيالت خود را تا ا ّول راهنمايي ادامه داد و
پس از آن به دليل مشكالت خانوادگي از ادامه تحصيل منصرف شد و پس از آن
به استخدام شركت نساجي كاشان در آمد.
او در اوائل انقالب اسالمي سال د ّوم راهنمايي بود كه بر اثر فعاليتهاي زياد مورد
تعقیب طاغوتيان قرار گرفت.
سن كم در جلساتي كه برخي از شهيدان از جمله شهید ساجدي ،شهید
او با همان ّ
يدالهي ،شهید رنگيني ،شهید ساداتالحسيني و )...برگزار ميكردند ،شركت مينمود
و در بيشتر مواقع نقش يك نگهبان را براي آنان ايفا ميكرد.
شهيد مهدي گردويي در همان اوايل جنگ به عضويت بسيج درآمد و با روحيه
شهادتطلبيایی كه داشت ،عازم جبهههاي حق عليه باطل شد .ا ّولين بار در شوش
عمليات رمضان
و سفر آخر را در جمع مجاهدان در راه خدا در جبهه شلمچه در ّ
شركت داشت.
او با دوستان هم محلّي خود عازم جبهه شده بود و با آنان نقش مؤثري در تقویت
روحية ديگر همسنگران خود داشتند.
هنگامي كه براي ديدن خانواده برميگشت بيشتر وقت خود را در پايگاه شهداي
هفتتير ميگذراند و به ارشاد جوانان ميپرداخت و تكيه كالم او هميشه شهادت
بود و شهادت.
خط مق ّدم جبهه ،آرپيجيزن و از جمله ّ
ايشان در ّ
خطشكنهاي ميانه جبهه بوده
است.
او در آخرین حضور زمینی خود ،براي رفتن به ّ
خط مق ّدم غسل شهادت را انجام
داد و پس از مبارزهاي بيامان با دشمنان ،هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد مهدي گردويي نوشآبادی:
يا ليتني كنت معكم فافوز و فوزا عظيما :اي كاش بودم كربال با حسين و به فوز
عظيم شهادت و رستگاري بزرگ ميرسيدم.
وصيتنامهام را شروع ميكنم.
به نام اله پرورشدهنده روح اله ـ ّ
اشرفت الموت قتل الشّ هاده :شرافتمندترين مرگ ،شهادت است.
آري! پيامبر اكرم(ص) رسول خدا ،چنين فرمودند و من نيز پيرو راه ابر مردي چون
پيامبرم و درس چگونه شرافتمندانهتر زيستن را از او آموختم و راه پيامبر خدا را پيشه
گرفتهام تا در راه او و مكتب او به شهادت برسم و چند قطره خوني كه در بدنم،
دارم نثار دين اسالم و رهبر كنم.
 مادرم! خيال نكن من تنها هستم .شهيدان ايثارگراني هستند كه در راه رسيدنبه لقاءاله سر از پا نميشناسند و در اين راه از همديگر سبقت ميگيرند.
 مادرم و پدرم و مردم شهيدپرور! شهيداني كه رفتند نداي مظلومانه شهيد كربالرا پاسخ گفتند و اين كه مايلم زينبوار پيام خونين كربالیيان را به جهانيان برسانيد
و اين ملّت ستمديده و مستضعف را از زير سلطه اين خونخواران جهان بيرون بياوريد.
 خواهران و برادران گرامي! بدانيد من آگاهانه به جبهه حق عليه باطل قدمگذاشتم و دوست دارم كه به آرزوي خودم برسم.
 در آخر به دوستانم و ملّت شهيدپرور ايران كه هميشه راه شهيدان را بروند واز آنها حالليت ميطلبم و به جوانان بگوييد كه كنترل هوسهاي خود را داشته
باشند .طوري شود كه حتي يك نگاه هم به ناموس مردم نكنند كه آن دنيا جلوي
ما را ميگيرند.
در آخر از همه خويشاوندها حالليت ميطلبم و از همه مردم طلب بخشش ميكنم.
به اميد آن روزي كه همه شما در كربال و بيتالمق ّدس باشيم.
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ي ( باس) ؤ نز ده وشآبادی
نام پدر :مح ّمد
تولد1332/4/3 :
شهادت1360/10/5 :
محل شهادت :بستان
عملیات:طریق القدس
عضویت و شغل:بسيجي
محل دفن :گلزا شهداي امامزاده مح ّمد(ع) -نوشآباد
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محبتهاي
عباس در خانوادهاي مذهبي در نوشآباد پا به عرصه گيني نهاد و با ّ
ّ
(ع)
مادري دلسوز كه سرشار از عشق به ائمه اطهار بود و پدري رنجكشيده پرورش
يافت.
او پس از سپري كردن دوران ابتدايي به علّت اين كه داراي پدر پيري بود و توانايي
كار كردن نداشت ،درس را رها و به كار مشغول شد تا بتواند كمك به خانوادهاش
كرده باشد.
عباس در نهضت اسالمي با ديگر دوستان در راهپيماييها شركت ميكرد و روي
ّ
ديوارها شعارنويسي ميكردند و وقتي امام وارد ايران شد ،براي استقبال به تهران
رفت.
وقتي كه رژيم بعث عراق به ايران حمله كرد ،پس از طی دوره آموزشي ،براي
مرخصي در منزل ،بر اثر آبجوش
بازديد خانوادهاش به وطنش برگشت .روز آخر
ّ
پاي ايشان سوخت و قبل از بهبودي خودش را آماده سفر كرد و هرچه خانوادهاش
اصرار كردند صبر نکرد و چون همرزمانش در حال اعزام بودند ،ديگر دلش آرام و
قرار نداشت و با همان پاي سوخته عازم جبهههاي نبرد شد حدود  25روز در جبهه
بودند كه در منطقه عملياتي بستان به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد تقي (عبّاس) مؤمنزاده نوشآبادی:
 خدايا ،پروردگارا! تو خود ميداني كه ما چقدر مشتاق شهادتيم و ميداني كههدف ما شهادت نيست ،بلكه پيروزي در راه تو است .اگر توانستيم مي ُكشيم و اگر
نتوانستيم كشته ميشويم ولي در هر حال پيروزي با ماست.
 پروردگارا! اينك تو را شاهد ميگيريم كه آگاهانه به شهر خويش ميرويم ،برايجهاد در راه تو و در راه به تحقّق رساندن اهداف جمهوري اسالمي در سراسر دنيا.
 اينك كه ما با دنياي كفر درگير شدهايم ،تنها تو را داريم و راهنماي ما اينمجاهد و ابرمرد جهان اسالم ،حضرت امام خميني است.
 اي امام! با تو سخني دارم اگر تو نبودي انقالبي در اين سرزمين رخ نميدادو اينك ضربهها از هر طرف به سوي تو فرود ميآيند ولي تو با ياري خدا همچون
كوهي استوار پابرجا ايستادهاي مطمئن باش كه ما يار و ياور تویيم و از اسالم دفاع
خواهيم كرد.
 خدايا! به مادر ،خانواده و فرزندانم صبر و مقاومت همراه با آگاهي عطا كن كهبدانند كه« :ما اصاب من مصيبه اال به اذن اله »
 من [در] زندگيام به اسالم خدمتي نكرد[م] ،شايد مرگم موجب خدمتي شود. همسرم! از بچههايم و فرزندانم خوب نگهداري كن و آنها را به همراه دستوراتاسالم بزرگ كن.
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رحمتالله ما يان وشآبادي
نام پدر :مح ّمد
تولد1333/11/1 :
شهادت1361/5/7 :
محل شهادت :منطقه کوشک
عملیات :رمضان
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهدايامامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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رحمتاله مائليان در تاريخ  1333/11/1در يك خانواده كشاورز به دنيا آمد و
دوران كودكياش را با زحمت طاقتفرساي پدر در كار كشاورزي و مادرش در
قاليبافي پشت سرگذاشت.
سن رشد رسيد ،به واسطة شرايط آن روز و نياز به كمك در كار
او وقتي به ّ
كشاورزي ،به همراه پدرش به كشاورزي مشغول شد و از تحصيل نيز محروم ماند
و به همين منوال زندگي را گذراند.
در دوران نوجواني و جواني به كار در كوره آجرپزي مشغول بود .از آنجا كه در
سنين كودكي و نوجواني مو ّفق به تحصيل نشده بود ،بعد از پيروزي انقالب اسالمی
و تشكيل نهضت سوادآموزي ،روزها را به كار مشغول بود و شبها در سر كالس
نهضت حاضر ميشد و تا كالس پنجم به تحصيل ادامه داد.
قبل از پيروزي انقالب اسالمي شهيد به همراه چند تن از دوستانش و از جمله
شهيد ماشاءاهلل راحمي در راهپيمايي و تظاهراتي كه در نوشآباد شكل ميگرفت،
شركت ميكرد.
او همچنين به همراه شهيد راحمي در فعالیتهای فرهنگی روستا شركت می
نمود  .و در  12بهمن  1357نیز که مصادف با ورود حضرت امام خميني بود ،او به
همراه چند تن از دوستان نزديكش در مراسم استقبال از امام در تهران حاضر شد.
اليتهاي عامالمنفعه نظير مدرسه سازي
بعد از پيروزي انقالب اسالمی نيز در ف ّع ّ
و  ...شركت ميکرد و يا شبانه جهت كمك به ديگران ميرفت و با آغاز جنگ نيز
به واسطة احساس وظيفهاي كه ميكرد ،در دفاع مق ّدس حاضرشد.
با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ،شهيد از آنجا كه در آن ا ّيام در كوره
عباسعلي ميرزاجاني مشغول به كار بود ،به همراه ايشان به منطقه
آجرپزي شهيد ّ
غرب كشور یعنی ايالم اعزام شدند كه دو ماه طول كشيد و در اين م ّدت فقط يك
بار به مرخصي آمد.
م ّدتي نیز جهت شركت در عمليات فتحالمبين كه در ايام عيد سال  1361به
وقوع پيوست ،حاضر شد و باالخره در آخرين اعزام در  27رمضان سال  1361بعد
از شركت در مراسم تشييع جنازه شهيد ابراهيمي به خانه آمد و ساكش را برداشت
و عازم جبهه شد و در عمليات رمضان حاضر شد.
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شهيد در مرحله س ّوم عمليات رمضان و در منطقه كوشك و در تاريخ 1361/5/7
در حالي كه همراه با ستوني از رزمندگان ،مشغول پيشروي بود ،در اثر اصابت گلوله
خمپاره در نزديكي ستون و اصابت تركش خمپاره به پشت سرش به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد رحمت اهلل مائليان نوشآبادي:
آنان كه ايمان آوردند و هجرت كردند و جهاد كردند ،در راه خدا با مالها و جانهاي
خود ،بزرگتر است نزد خدا درجة آنان و آنان رستگارند« .قرآن كريم»
وصيتنامه يك تكليف است ،آن را مينويسم انشاءاهلل خدا با
 چون داشتن ّلطف و كرامت بيكران خود به ما لياقت شهيد شدن را عطا كند.
 آري! تا به حال ميگفتم :اي كاش ما هم در كربالبوديم و به نداي هل منناصر ينصرني حسين لبيك ميگفتیم و حال خداي را شُ كر ميگذارم كه مرا در اين
زمان آفريد تا نداي رهبرم را كه حسينگونه و از تبار حسين(ع) است ،لبيك گويم و
به ياري اسالم عزيز بشتابم.
 آري ،برادران! خميني از تبار حسين است و راه سرخ حسين را ادامه ميدهد.وصيت من به دوستان و برادران اين است كه از اماممان پيروي كنند كه پيروي
 ّتوصيه ميكنم كه او را تنها نگذاريد كه او نايب
از قرآن و پيامبر است و به شما
ّ
امامزمان است.
وصيت من به پدر و مادر و خواهرانم اين است كه اي پدرم! اگر سالها تا نام
 ّحسين را شنيدي به گريه افتادي و حال موقع آن رسيده كه در راه اسالم از هر
چيزي که داري درگذري؛ ح ّتي فرزندان خود و حال موقع آن است كه اگر فرزندي
دادي خوشحال باشي كه حسين تمام يارانش را در راه اسالم فدا كرد و شجاعانه
در برابر ظالم و ستم جائرين ايستاد.
خداوند به تو صبر و اجر عطا فرمايد تا بتواني در برابر مشكالت ،صبر پيشه كني
و هيچگونه ضعف و سستي نشان ندهي و نميخواهم كه بر شهادت من گريه
كني كه شايد دشمنان از گريه تو شاد شوند .پس با خوشحالي برخورد كن تا چشم
دشمنان كور گردد.
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حسين مبيني بيدگلي
نام پدر :عبّاس
تولد1348/1/1 :
شهادت1365/11/7 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :سرباز سپاه
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده حسين(ع) بيدگل
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حسين در تاريخ  1348/1/1تحصيالت خود را آغاز كرد ولي با نامطلوب بودن
وضعيت مدارس ،ترك تحصيل كرد و با پيروزي انقالب اسالمي در نهضت سوادآموزي
درس را دنبال كرد و تا س ّوم ابتدايي درس خواند.
او با اينكه از سواد كمي برخوردار بود ولي در جلسات قرآن و مذهبي حضور پيدا
ميكرد.
هنگام مبارزه ظلم برانداز ملّت ايران ،حسين حدود نُه سال داشت و با همين سن
و سال در تظاهرات شركت ميكرد.
پس از پيروزي انقالب اسالمي و شروع جنگ تحميلي خيلي عالقه مند بود كه
براي دفاع از اسالم و كشور اسالمي در جنگ حضور داشته باشد كه باالخره مو ّفق
شد به جبهههاي جنوب اعزام و در عملياتهاي كربالي 4و  5شركت نمايد.
آري! او جبهه را مكاني مق ّدس و جنگ را به فرموده امام خميني نعمت ميدانست.
حسين در كربالي 4شيميايي شده و تركش هم به او اصابت كرده بود كه پس
از مقداري بهبودي در همان منطقه ماند .او وقتي كه به مرخصي آمده بود به
مجروحيتش هیچ اشارهاي نميكرد .حسين با شركت در عمليات كربالي 5به خيل
دوستان شهيدش پيوست.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسين مبيني بيدگلي:
 اي خداي بزرگ ،و اي قادر متعال! تو را شُ كر و سپاس ميگويم از اين كه توفيقشناخت خودت را نصيب اين بنده حقير و ناچيز كردي .تا مو ّفقي شوم به صداي هل
من ناصر ينصرني حسين زمان لبيك گفته و به ياري دين تو بشتابم.
 اي خداي متعال! از تو ميخواهم كه شهادت در راهت را نصيب من فرمايي ووليت امام علي(ع) قرار دهي.
مرا از شيعيان ّ
 خدايا! از تو ميخواهم به من آن توفيق عطا كني كه فقط تو را به خاطر شايستگيعبادت كنم ،نه به خاطر ترس از جه ّنمت و يا به خاطر نعمتهاي بهشت و به من
توفيقي عطا كن كه برايت جهاد كنم.
 خدايا! از تو ميخواهم كه يك لحظه مرا به حال خود وا مگذاري كه در همينلحظه ممكن است از راه تو منحرف و از صف بندگان خالصت خارج شوم.
وصيتم به برادرانم :از برادران عزيزم ميخواهم كه بعد از شهادتم اسلحة به
 ّزمين افتاده مرا بردارند و ادامهدهندة راهم باشند و سعي كنند تا ميتوانند قرآن و
كتب مذهبي را مطالعه كنند.
وصيتم به خواهرانم :خواهران عزيزم! از شما ميخواهم حجاب و عفّت و
 ّپاكدامني را سرلوحه زندگي خود قرار دهيد و هميشه فاطمهوار و زينبگونه مبارزه
كنيد و پيام سرخ شهادت را به ديگران برسانيد و همچون زينب با ناماليمات و
سختيها دست و پنجه نرم كنيد.
 خواهران گراميام! بر من گريه نكنيد و براي من سياه نپوشيد و ناراحت نباشيدو افتخار كنيد كه يك برادري ناقابل داشتيد كه در راه اسالم جان باخته است.
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حسن محّمديمنفرد نوشآبادي
نام پدر :عبّاس
تولد1344/1/1 :
شهادت1360/12/17 :
محل شهادت :چزّابه
عملیات :موالي متقيان(چزابه)2
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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حسن در  1344/1/1روزهايي كه آسمان ميهن عزيزمان را ابرهاي تيرة فقر و
بدبختي پوشانده بود و هر صداي آزاديخواهي در گلو خفه ميشد ،در خانوادهاي
مذهبي در نوشآباد پا به عرصه حيات نهاد.
سالهاي كودكي را در دامان مادر مهربان و پدري آگاه و دلسوز پشت سر گذاشت
و وارد دبستان شد.
او تحصيالت ابتدايي خود را آغاز نمود ولی به علّت نامساعد بودن وضع زندگي،
به پدر زحمتكش خود كمك ميكرد و تحصيالت خود را تا ششم ابتدايي بيشتر
ادامه نداد.
سن دوازده سالگي شغل كارگري را انتخاب نمود .دو
او پس از ترك تحصيل در ّ
سال از زندگي كارگري او نگذشته بود كه طلوع انقالب اسالمي فرا رسيد.
شهيد در ا ّيام انقالب ،جواني كوشا و ف ّعال بود و در زمينههاي اجتماعي تالش
فراوان ميكرد و در جريان انقالب اسالمي نقش ف ّعالي در تظاهرات داشت و تمام
مردم را به اتّحاد و وحدت دعوت ميكرد.
شهيد اين سير مبارزاتي را همراه با مردم حزباهلل ادامه داد تا اين كه به ياري
خداوند قادر متعال انقالب اسالمي ايران به رهبري امام ا ّمت به پيروزي رسيد.
خصوصيات اخالقي او هر چه قلم فرسايي شود كم است .شهيد تمام افراد
پيرامون
ّ
را به سوي خود جذب كرده و همه به او مانند يك برادر عالقهداشتند.
او با تأسيس بسيج مستضعفين به عضويت بسيج درآمد و بيشتر وقت خود را صرف
پاسداري ميكرد .با شروع جنگ تحميلي در تاريخ  1360/10/14عازم جبهه نبرد حق
عليه باطل شد و م ّدت  45روز با دشمنان دين خدا جنگيد و در تاريخ 1360/12/17
به آرزوي ديرينه خود كه شهادت بود ،رسيد و به اثبات رسانيد كه شهيد هميشه در
اوج ميميرد و اينك زندگي او و شهادتش مشعلي فرا راه آينده ما خواهد بود تا پيام
هميشه جاويدش را به نسلهاي آينده برسانيم.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسن مح ّمدي منفرد نوش آبادي:
«آن كس كه در راه خدا كشته شد ،مرده نپنداريد؛ بلكه او زندة ابدي است وليكن شما
اين حقيقت را نخواهيد يافت ».قرآن كريم
 اگر همه ما را هم بكشند و يكي از ما هم زنده بماند ،اسالم زنده ميماند. خدايا! من براي ياري اسالم و رهبر و وطن عزيزمان عازم جبهه نبرد حق عليهباطل شدم.
 خدايا! اميدارم كه ما را جزو جهادكنندگان درگاهت قرار بدهي. خدمت پدر و مادر عزيزم ،سالم خدمت برادران و خواهرانم ،سالم پدرجان و مادرجان!در غم از دست دادن فرزندت ناراحت نشويد ،بلكه بايست افتخار كنيد كه يك چنين
فرزندي داشتيد و در راه خدا فدا كرديد .زيرا كه اگر من شهيد شوم در قيامت ،شما
خوشحال و سرفراز خواهيد بود.
 اميدوارم كه برادرانم و خواهرانم در غم از دست دادن برادرشان ناراحت نشوند و بهجاي آن كه برادرانم ناراحت بشوند ،بهتر است كه راه مرا ادامه بدهند و خواهرانم همچون
زينب با ناراحت نشدن خود مشت محكمي بر دهان منافقين و نوكران امريكا بزنند.
 پدرجان و مادرجان! نميدانيد مزدوران صدامي چه جناياتي در كشور ما كردهاند.من كه فهميدهام ،ديگر تا آخرين نفر از مزدوران را از كشور بيرون نرانم ،زندگي را براي
خود حرام ميدانم.
 بگذاريد خون جوانان وطن ريخته شود تا جهانيان بفهمند كه هيچ كشوري و هيچقدرتي نميتواند به كشور اسالم تجاوز كند .ما خون خود را ميريزيم تا به جهانيان ثابت
كنيم كه ما فرزندان علي(ع) و ياوران خميني هستيم و تا آخرين نفس و تا آخرين قطرة
خون خود از اسالم و رهبر و وطن خود دفاع ميكنيم .بگذاريد خون ما ريخته شود كه از
هر قطره خونمان ،صدها الله به بار ميآید و هر يك الله با صدها كافر مبارزه خواهد كرد.
 من از مردم ميخواهم تا آخرين قطره خون خود از رهبرمان ،يعني خميني دفاعكنند .من از مردم ميخواهم كه دست از امام بر ندارند .من از مردم ميخواهم كه راه
شهيد را ادامه دهند.
 مردم از هر قطره خون شهيدان ندا برميخيزد وحدت ،وحدت .من از مردم ميخواهموحدت اسالمي را از دست ندهند.
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حسین محوالتی ریگی
نام پدر :حسن
تولد1340/6/1 :
شهادت1365/10/22 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :استوار ارتش
محل دفن :گلزار شهداي نصرآباد(سفیدشهر)
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حسین در ا ّول شهریور  1340در خانواده ای متد ّین و عاشق اهل بیت(ع) متولّد شد.
وی تحصیالت خود را تا ا ّول دبیرستان ادامه داد .حسین از اخالق و برخورد خوبی در
میان مردم برخوردار و ارتباطش با والدین و خانواده اش خیلی صمیمی و مهربان بود.
در برابر گروهکهای ض ّدانقالب میایستاد و با آنها برخورد میکرد  .او حضور
ف ّعالی در جبهه داشت و هنگامی که توانست خودش را در جامعه پیدا کند به عضو ّیت
کرات به جبهههای حق علیه باطل
نیروی هوایی ارتش درآمد و از این طریق هم به ّ
اعزام شد.
آری! با این که متأهل و دارای دو فرزند بود ،زندگی و اهل و عیال را رها کرد و
خداوند را سرلوحه زندگیاش قرار داد و برای رضای خدا در عملیاتها حضور داشت
تا اینکه در تاریخ  1365/10/22در عملیات کربالی 5به شهادت رسید و به ندای
«هل من ناصر ینصرنی» حسین(ع) لبیک گفت.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
فرازي از وصيّتنامه شهيد حسین محوالتی ریگی:
 پدر و مادر عزیزم ،خواهران و برادران و ای همسر و فرزندان دلبندم ،مهدیسن بلوغ رسیدید ،این حرف مرا آویزه
عزیز و اسماء جان! اگر فرصت باقی بود و به ّ
گوش خود قرار دهید .سعی کنید بدیها و خوبیهای جامعه را خوب بشناسید .وقتی
آنها را از هم تمیز دادید ،با بدیها مبارزه کنید و با خوبیها مأنوس شوید.
 خواهران ،برادرانم و فرزندانم! مردم را دوست داشته باشید و به مردم کمک کنیدو دلتان به حال ائمه بسوزد و در مراسم عزاداری آنها شرکت کنید.
 والدین عزیزم! اگر شهید شدم ،در عزای من بلند گریه نکنید .خوشحال باشیدکه من در راه مشخصی که همیشه تعریف میکردم ،رفتم .به راهی رفتم که امام
ا ّمت از من راضی باشد.
 همسرم! مرا حالل کن و ببخش ،چون همسر خوبی برای شما نبودم .ولیامیدوارم که مادر خوبی برای فرزندانم باشی.
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محّمد مركوبي بيدگ يل
نام پدر :علي
تولد1345/3/1 :
شهادت1365/6/11 :
محل شهادت :خلیج فارس
عملیات :كربالي3
عضویت و شغل :پاسدار -نظامی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل
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مح ّمد در تاريخ  1345/3/1در خانوادهاي مذهبي و پر جمعيت متولّد شد .او فردي
آرام و ساكت بود و قبل از اين كه به جبهه برود به كار ب ّنايي مشغول بود.
سن كمي برخوردار بود
هنگامي كه ميخواست براي جبهه ثبت نام كند ،چون از ّ
شناسنامه را دستکاري كرده بود تا بتواند ثبت نام كند.
از وقتي كه توانست وارد جبهه شود تا هنگام شهادت ،در جبهه بود .مح ّمد خيلي
مهربان بود و هر وقت به مرخصي ميآمد از جبهه مطالبي تعريف ميكرد.
آخرين مرتبه كه به مرخصي آمده بود ،خداحافظي قطعي كرد تا به جبهه برود.
او بر خالف دفعات قبل ،پس از پنج دقيقه به سركوچه برگشت و براي بستگان با
دست تكان دادن ابراز احساسات كرد.
آري ! او رفت تا به آرزوي ديرينهاش در كربالي 3رسيد و به لقاءاهلل پيوست.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد محمد مركوبي بيدگلي:
 سالم بر تو اي پدر عزيز و مادر مهربانم! اگر چنانچه در راه خدا كشته شدمبايد خوشحال و شادمان باشيد كه فرزندتان در راه خدا به شهادت نائل گشته و به
آرزوي خود رسيده است .شما چون كوه استوار باشيد .مبادا متأثر و غمگين شويد.
 پدر عزيزم! درود بر تو كه همچون ابراهيم ،فرزند خويش را به فرمان خدايبزرگ به قربانگاه فرستادي.
بدان و آگاه باش كه اسماعيلت به فرمان خداي بزرگ عمل خواهد كرد و مرگ
در راه خدا را جز سعادت نميداند.
 مادرم! اگر در اين راه كشته شدم ،به آرزويم رسيدهام و اگر هم سالم برگشتم،هميشه راه اهلل را خواهم رفت و چنانچه شهيد شدم ،برايم گريه نكن و هر وقت
خواستي براي من گريه كني ،براي علياكبر و علياصغر امام حسين(ع) گريه كن كه
من از آنان عزيزتر نيستم ،بلكه من يك بنده گنهكارم.
 مادرم! افسرده و ناراحت مشو كه هرگونه افسردگي و ناراحتي ،باعث عذابروحي من ميشود .خوشحال و اميدوار باش و صبر نما كه خدا با صابرين است.
 برادرانم! شما پوينده و كوشندة اين راه كه راه خدا و بهترين راه است ،باشيد ومبارزه در راه خدا را از ياد نبريد.
 خواهرانم! از اين به بعد رسالت زينبگونه در پيش داريد و بايد زينبگونه پيامشهدا را به گوش جهانيان برسانيد.
 برادران ،خواهرانم و دوستانم! از شما خواهش ميكنم كه هيچوقت رهبر و امامعزيز و بتشكن را تنها نگذاريد و گوش به فرمان او باشيد.
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جواد مزروعي نصرآبادی
نام پدر :علياكبر
تولد1347/1/1 :
شهادت1362/8/13 :
محل شهادت :مريوان
عملیات :والفجر4
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي سفيد شهر (نصر آباد)
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جواد در تاريخ  1347/1/1در روستاي نصرآباد و در يك خانواده مذهبي ديده به جهان
سن هفت سالگي به مدرسه رفت.
گشود و در ّ
او دورة ابتدايي را در مدرسه داورپناه شهدا به پايان رسانيد و دورة آموزشي را در مدرسه
استقالل شروع كرد.
(ع)
خاصي به خاندان اهل بيت داشت و به همين خاطر بود كه در
جواد از كودكي عالقة ّ
جلسات و برنامههاي مذهبي شركت ميكرد.
خاصی داشت و اخالق و رفتارش براي
او به احكام دين و اخالق اسالمي پايبندی ّ
ديگران سرمشق بود و هميشه دوستانش را سفارش ميكرد كه از تفرقه و جدايي و جنگ
و جدال دوري كنند.
جواد عضو گروه هنري مدارس بود او با شركت در چندين نمايشنامه ،لياقت هنري
خويش را نشان داد.
او ضمن درس خواندن پدرش را در كار كشاورزي ياري ميكرد و در این زمینه مهارت
خاصي داشت.
ّ
در زمان شكوفايي انقالب اسالمي ايران به رهبري امام خميني در مراسم و راهپيماييها
شركت ميكرد و بعد از پيروزي انقالب خونبار اسالمي عضو گروه بسيج روستايي كه
به همت جوانان و نوجوانان تشكيل گرديده بود ،شد و از زمان شروع كار رسمي پايگاه
بسيج آيتالهن كاشاني نصرآباد ف ّعاالنه در پايگاه حضور پيدا ميكرد و زحمات زيادي را
متقبل ميشد.
ّ
ميسر
برايش
كه
داشت
را
جبهه
به
اعزام
قصد
مرتبه
چندين
تحميلي
جنگ
شروع
با
ّ
نميشد تا اين كه قبل از عمليات رمضان در حالي كه س ّوم راهنمايي را ميگذراند ،مدرسه
را رها كرد و جهت گذراندن دورة آموزش به اصفهان اعزام شد و بالفاصله بعد از گذراندن
دورة آموزشي به جبهههاي جنوب اعزام گرديد.
جواد م ّدت چهار ماه در جبهه بود و بعد از بازگشت مجدداً كار و كوشش را شروع كرد تا
اينكه در تاريخ  1362/5/26براي مرتبه د ّوم از طريق پايگاه بسيج آيتاهلل كاشاني به جبهة
غرب اعزام شد و در عمليات افتخار آفرين والفجر 4شركت كرد و در مرحله د ّوم عمليات،
بعد از ايثارگريهاي فراوان در تاريخ  1362/8/13در منطقه مريوان به لقاءاله پيوست.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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وصيتنامه شهيد جواد مزروعي نصرآبادی:
فرازي از ّ
 ما امروز حافظ و ناظران خونها هستيم .اين خونها را به دست ما سپردهاندو حال ما بايد از اين خونها حفاظت كنيم .ما بايد اين خونها را نگهداري كنيم و
يا بايد بر ظلم و ستم و كفر پيروز شويم و يا بايد مانند همةآنها در آخرين لحظات
تالش ،شربت گواراي شهادت را بنوشيم .شهيد كه جان بركفانه ،خون سرخش را
پاي نهال انقالب ميريزد؛ از خون سرخش هزاران اللههاي سرخ ميرويد و شهيد
نظر ميكند به وجهاهلل و با مشتي محكم و فريادي رعدآفرين ندا سرميدهند كه:
اي انسانها خود را رها سازيد كه شهادت از عسل براي ما شيرينتر است وچقدر
زيبا است كه انسان به معبود خود نزديک شود.
پدر و مادر عزيزم! شما هيچ وقت ناراحت نباشيد و افتخار كنيد كه توانستيد امانتي
كه خداوند ،به شما داده است را درست نگهداريد و پرورش دهيد.
اميدوارم كه ديگر فرزندان خود را بهتر پروزش دهيد .مبادا ناراحت شويد مبادا گريه
كنيد كه اين منافقان پست و از خدا بيخبر منتظر كوچكترين بهانهاي هستند تا با
استفاده از آن ضربهاي به انقالب نوبنياد ما بزنند و مبادا امام اين اسطورة مقاومت
را تنها بگذاريد و همواره در كنارش و عملكرد دستوراتش كه دستور امام زمان(عج) و
دستور خداوند متعال است ،باشيد.
دوست دارم وقتي امام زمان ديد پدر و مادرم چنين روحيهاي دارند ،خوشحال شود و
قلبش راضي گردد و من از اين دنياي كوچك و ما ّدي به دنيا بزرگ و پرنعمت ميروم.
همة ما بايد برويم اما چه بهتر كه اين سعادت در راه خدا باشد .اين دنياي ما ّدي
براي من مانند شكم مادر است و تالش ميكنم كه هرچه زودتر متولّد شوم و به
دنيا بهتر و پر نعمتتر بروم.
مبادا م ّنت سر ديگران بگذاريد كه من فرزندم را دادهام .همه ما و همه چيز ما از
خداست .خدا بود كه ما را آفريد و ما هم از او هستيم و هر وقت خواست ما را ببرد.
بنابراين ما بايد قدر اين نعمت را بدانيم.
من تنها براي بهشت خداوند اين كار را نميكنم ،بلكه براي خشنودي او و راضي
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شدن امام زمان(عج) و اين معاملهاي است بسيار پربها و گران و اميدوارم كه همه
لياقت اين معامله را داشته باشند و به ياري خدا اميدوارم كه به آخر راهش كه همان
نزديكشدن به او است ،برسم.
در پايان از خدا ميخواهم كه به امام عزيزمان عمر نوح عطا فرمايد و از خدا
ميخواهم كه به خانوادهام صبر عظيم عنايت فرمايد .در پايان از مردم نصرآباد
ميخواهم كه اگر اشتباهي از من ديدهاند ،حاللم كنند.
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ّ لفض ّ
س
م
ت
مصی
سیدا بوا ل ( ب) وری نوشآبادی
نام پدر :سیّد اسماعیل
تولد1345/4/1 :
شهادت1361/11/18 :
ّ
(خط پدافندی)
محل شهادت :رقابیه
عضویت و شغل:بسیجی – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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سیدابوالفضل در تاریخ دوازدهم تیر  1345مصادف با شهادت حضرت علی(ع) ،در
ّ
خانوادهای مذهبی در شهر نوشآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل پا به عرصة
وجود گذاشت.
وی تحصیالت ابتدایی را در مدرسه محتشم نوشآباد و دبستان منشی کاشان سپری
نساجی کاشان به اتمام رسانید.
کرد و سپس دوران راهنمایی را در مدارس حکمت و ّ
وی با اوجگیری انقالب اسالمی اکثر مواقع به جای مدرسه ،در تظاهرات و پخش
پیامهای امام شرکت میکرد.
با پیروزی انقالب ،این شهید عزیز در دبیرستان امام خمینی ثبتنام نمود و سال
سیدابوالفضل در سال د ّوم دبیرستان تمایل زیادی
ا ّول را با موفقیت پشت سر گذاشتّ .
داشت که به جبهه برود ولی پدر بزرگوارش اجازه نمیداد تا این که اصرار زیاد او برای
عزیمت به جبهه ،مشروط به قبولی در کالس د ّوم دبیرستان شد.
او با تالش و کوشش زیاد سال د ّوم را با موفقیت و معدل باال به پایان رسانید و او با
دستکاری در شناسنامة خود ،برای عزیمت به جبهه در بسیج کاشان ثبتنام نمود .پس
از یک دوره آموزش یک ماهه در شهرکرد ،عازم جبهههای نبرد حق علیه باطل شد.
سیدابوالفضل برای ا ّولین بار در عملیات رمضان شرکت کرد و حدود چهار روز در
ّ
بیابانها راه را گم میکند ،ا ّما به خواست خدا در تاریخ  1361/7/7پس از سه ماه،
سالم نزد خانوادهاش برمیگردد.
سیدابوالفضل بعد از مراجعت از منطقه ،در کالس س ّوم دبیرستان ثبتنام کرد ،ا ّما
ّ
طاقت ماندن در شهر را نداشته ،مج ّدداً در تاریخ  1361/1/26عازم جبهه میشود.
در این زمان وقتی مشاهده میکند لشکر امام حسین(ع) در عملیات شرکت نمیکند،
داوطلبانه به لشکر نجف اشرف آمده و در گروه تخریب به فعالیت میپردازد تا اینکه
پس از  86روز دوری از خانواده در عملیات والفجر در جبهة رقابیه و در حال باز کردن
معبر برای نیروهای پیاده ،در اثر اصابت ترکش به پهلوی چپش در تاریخ 1361/11/18
به آرزوی دیرینهاش که شهادت بود ،میرسد و در حالی که تنها شانزده سال و هشت
ماه از زندگی ُپر برکتش گذشته بود ،به آستان حضرت دوست پرواز میکند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
338

وصيّتنامه شهيد سیّدابوالفضل (مصیّب) مستوری نوشآبادی:
«ان الّذین آمنوا والّذین هاجروا و جاهدوا فی سبیل اهلل اولئک یرجون رحمت اهلل
ّ
الرحیم»
و اهلل غفور ّ
 آنان که به دین اسالم گرویدند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خداجهاد کردند ،اینان امید دارند منتظر رحمت خدا باشند که خدا بر آنها بخشاینده و
مهربان است.
التحسبن الّذین قتلوا فی سبیل اهلل اموات ًا بل احیاء عند ربّهم یرزقون»
«و
ّ
 به کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نگویید بلکه آنان زندهاند و درنزد خدا روزی میخورند.
(ره)
(عج)
 با درود به پیشگاه امام زمان و نائب بر حقّش امام خمینی و شهدا و مجروحینسیدابوالفضل مستوری
جنگ تحمیلی و انقالب اسالمی متن وصیتنامه اینجانب ّ
نوشآبادی بدین شرح است:
چون آخر زمان فرا رسد ،شهادت خوبان ا ّمت مرا گلچین میکند.
«رسول اکرم(ص)»
 اکنون زمان آن رسیده که ما با ایثار خون خود را به امام(ره) و انقالب خونیناسالمیمان ادا کنیم.
 ما میرویم و می جنگیم و اگر خواست خدا باشد ،سالم برمیگردیم و اگر خداوندنسبت به ما لطف و عنایت بیشتر کند ،ما را در راه مق ّدس اسالم به شهادت خواهد
رساند .ما از شهادت باکی نداریم زیرا تنها آرزوی ماست .اکنون که امام(ره) فرمودند:
«باید به جبههها رفت و کار را یکسره کرد» ،من عاقالنه و آنچه به عقلم میرسد
و با کسب اجازه از شما پدر و مادر عزیزم برای جبهه ثبتنام نمودم.
 پدرم! راهی را که من انتخاب نمودم ،این یک آزمایش الهی است که باید ازآن مو ّفق و با پیروزی هرچه بیشتر درآیید.
در پایان خواهشهایی از شما پدر و مادر و برادران خودم و ا ّمت حزباهلل دارم
که به شرح ذیل است:
(عج)
 -1دعا برای نزدیک شدن فرج آقا امام زمان و طول عمر امام ا ّمت یادتان نرود.
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 -2مبادا امام را خدای نکرده تنها بگذارید و مبادا بگذارید این منافقن ض ّداسالم
انسانیت ،قلب امام را به درد آورند که انشاءاهلل خداوند به
و انقالب ،ض ّددین ،ض ّد ّ
حق خون شهدای مظلوم نابودشان بگرداند؛ کما این که اکنون لحظههای آخر عمر
ُپر ننگ خود را میگذرانند.
(عج)
 -3خدا را مبادا از یاد ببرید و مبادا کاری کنید که موجب رنجش امام زمان
شود و خدا هم خشمگین گردد.
 -4از ملّت غیور ایران میخواهم پیرو والیت فقیه بوده و نیروهای نفوذی را به
خود وانگذارید.
 -5از پدر و مادر زحمتکش خود میخواهم که بر من نگریند و خوشحال باشید
که خداوند این نعمت بزرگ را نصیب شما گردانیده است و به خاطر این نعمت در
همه حال خدا را شکرگذاری کنید.
 -6پرچم سبزی بر سر درب خانه بیاویزید تا دشمن زبون به حال ننگین خود
گریه کند.
 -7مرا با آرم سپاه پاسداران انقالب اسالمی به خاک بسپارید ،زیرا که اینان سربازان
واقعی امام زمان(عج) هستند و اینها ادامهدهندگان حتمی راه امام حسین(ع) میباشند.
 ما از شهادت باکی نداریم ،زیرا تنها آرزوی ماست. پدرم! راهی که من انتخاب نمودم ،راهی است که موجب رستگاری میشود واگر شهادت نصیبم شد ،از شما میخواهم که نماز شُ کر به جای آورید.
 به امام بگویید؛ ای قلب تپندة اسالم! ای پسر جماران! شما مرا به خود آوردیو بیدارم نمودی .من به تنها آرزویم که شهادت بود ،رسیدم.
 آری! من این راه را با دیدة باز و رهبری قاطع امام امت انتخاب کردم. دعا کنید شهادت نصیب من شود ،زیرا که ا ّولین و آخرین آرزوی من است.امضا1361/11/17 :
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منصور مصباحپور بیدگ یل
نام پدر :رحمتاهلل
تولد1350/6/8 :
شهادت1366/12/26 :
محل شهادت :حلبچه
عملیات :والفجر10
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده حسين(ع) بيدگل
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منصور در تاريخ  1350/6/8در شرایطی به دنیا آمد که خانوادهاش از نظر ما ّدي
و معيشتي در تنگدستي به سر ميبردند.
سن هفت سالگي
شش ساله بود كه وارد مدرسه ابتدايي كاشانچي شد .منصور در ّ
رويداد شهادت آتي خود را در خواب ديده بود و براي خانوادهاش بيان كرده بود و دقيق ًا
در هنگام شهادت همان رخدادهاي رؤيايي براي خانوادهاش به واقعيت ميپيوندد.
هنگامي كه حضرت امام خميني نهضت اسالمي عليه رژيم پهلوي را شروع كرد
سن بااليي نداشت ولي در راهپيماييهاي عليه رژيم پهلوي
و هرچند كه منصور ّ
شرکت می کرد.
او با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران حدود چهارده سال داشت و خيلي
عالقهمند براي حضور در جبهه بود .ولي به علّت صغر سن نميتوانست در جبهه
حضور پيدا كند .هنگامي كه سپاه مح ّمد رسول اهلل(ص) با لشكر صد هزار نفري در
سراسر كشور عازم جبهههاي نبرد بودند .او هم با اين سپاه اعزام شد و در گروه
تخريب مشغول كار گرديد و ا ّولين عملياتي كه منصور در آن شركت كرد ،عمليات
كربالي 4بود .هر وقت كه از جبهه به مرخصي ميآمد هيچ اتفاق و خاطرهاي را
براي خانوادهاش تعريف نميكرد و ميگفت جبهه رفتن لياقت ميخواهد .او در
وصيت كرد و هنگامي كه
آخرين مرخصي كه به منزل آمد خانواده را نصيحت و ّ
براي آخرين مرتبه در منزل آماده رفتن به نبرد بود چهرهاش نوراني و روحاني شده
بود .وقتي كه منصور شهيد شد ،شانزده ساله بود.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

342

فرازي از وصيّتنامه شهيد منصور مصباحپور بیدگلی:
وصیت شهدا را گوش نكنيد و امام ،اين پير جماران را تنها بگذاريد.
 برادران! مبادا ّمبادا فرزند فاطمه(س) را تنها بگذاريد.
مگر پيامبر اسالم(ص) وقتي خواستند از دنيا رحلت فرمايند چه فرمودند؟ فرمودند
دو چيز در ميان شما مردم ميگذارم و ميروم ،قرآن و عترت.
 خواهران! سخني با شما دارم  .همچون زينب(س) باشيد فرزند تربيت كنيد،برادر بدهيد ولي با تمام قدرت جلو دشمنان بايستيد .مگر روز عاشورا بر زينب چه
گذشت .فرزند داد ،برادر داد ،ح ّتي تا آنجا كه شب پس از شهادت شهداي كربال
نماز شبش را نشسته خواند و بعد به اسارت برده شد ولي در مقابل يزيد با تمام
قامت و قدرت ايستاد.
 پدرم! در مرگ من سياه مپوش ،گريه نكن كه من امانتي بودم و بايد ميرفتم؛چه بهتر كه در راه خدا باشد.
 مادرم! در مرگ من گريه نكن؛ مبادا وقتي كه خبر شهادتم را برايت ميآورندناراحت شوي .بخند و مانند آن باش كه مرا داماد ميكني.
 -مادرجان! دعا كن به شهادت برسم.
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حسنآاق مطیعی آرانی
نام پدر :علی
تولد1342/2/1 :
شهادت1360/12/1 :
محل شهادت :تنگه چزابّه
عملیات :موالی متّقیان(چزابه)2
عضویت و شغل :بسیجی – آزاد
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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حسنآقا در ا ّول اردیبهشت  1342درست در همان سالی که امام خمینی فرمودند:
«یاران من در گهواره و قنداق هستند» ،در محلّة بازار آران به دنیا آمد.
پدر و مادرش در قسمتی از خانهای که دور تا دورش را همسایههای متعدد ساکن
بودند ،در اتاقی مختصر و کوچک به شغل قالیبافی مشغول بودند و البته پدر او
بعدازظهرها به شغل سلمانی در میدان  17شهریور میپرداخت.
نام او را حسنآقا گذاشتند تا همنام امام حسن مجتبی(ع) ،فرزند برومند حضرت
علی(ع) باشد.
حسن در این منزل قدیمی ،با فرزندان دیگر خانواده بزرگ شد تا این که برای
تحصیل در دوره ابتدایی ،در مدرسه میدان  17شهریور مشغول به تحصیل گردید
و پس از پایان دوره ابتدایی ،دوره راهنمایی را در مدرسه شهید خدمتی ثبتنام و
پس از یک سال تحصیل در این مدرسه به دلیل مشکالت زندگی از ادامة تحصیل
خودداری کرد.
در کاشان نزد دایی خود که استاد ب ّنا و معمار بود ،مشغول به کار شد و پس از
چندی توانست فنون این کار را آموخته و تجربه کافی را کسب نماید و با موتوری
تهیه کرده بود ،روزهای پنجشنبه و جمعه از کاشان به
که از مختصر پس انداز خود ّ
آران میآمد و بعضی اوقات به ترمیم و ساخت و ساز منزل پدر و آشنایان میپرداخت.
حسن آقا در این سالها تمامی دستمزد خود را برای پدر و مادرش می فرستاد
و برای آنها کمک بزرگی در ّ
حل مشکالت خانواده بود چون او دارای یک خواهر
و برادر دوقلو شده بود و قبل از اعزام به جبهه با دستمزد خود مقدار زیادی مواد
خوراکی برای خانوادهاش تهیه کرده بود.
او ضمن کار ب ّنایی ،به صورت پارهوقت در رشته های رزمی و کشتی نیز فعالیت
داشت و همیشه با دوستانش همچون شهیدان دهقانی و شیپوری در چمن میدان
 17شهریور کشتی میگرفتند و ورزش میکردند و شبها در پایگاه بسیج مسجد
خالو واقع در خیابان آیتاهلل طالقانی کاشان فعالیت میکرد.
اهمیت میداد .روزهای
او هیچگاه نماز خود را ترک نمیکرد و به این فریضة الهی ّ
جمعه هر هفته نیز در نماز سیاسی – عبادی جمعه شرکت میکرد.
سرانجام شور جبهه و دفاع از وطن در سر او و دوستانش بوجود آمد و با این که
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پدر و مادر او با این امر مخالفت می کردند ولی سرانجام آنها را قانع کرده و با یکی
از رفقایش به نام علی مشرقیان که همسایه بودند ،در بسیج ثبتنام نموده و در
سال  1360عازم جبهه شدند.
(ع)
پس از فراگیری آموزش نظامی ،در عملیات علی بن ابی طالب شرکت کردند.
نام منطقه عملیاتی که آنها در آن حضور داشتند ،تنگة چزابّه بود که به گفته سران
و فرماندهان جنگ« :حفظ این منطقه از وطن برای کشور بسیار مهم بود و به هر
صورتی باید آن را از تجاوز دشمن حفظ می کردند».
بله ،حسنآقا و دوست همرزمش علی مشرقیان که به گفتة دوستان رزمنده و
دستنوشتههایشان آرپیجیزن و کمک آرپیجیزن بودند ،بعد از شرکت در این
عملیات و جانفشانی در نبرد با دشمن متجاوز ،به فیض شهادت نائل آمدند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد حسنآقا مطیعی آرانی:
 ا ّما هدفم از آمدن به جبهه؛ موقعی که دین خدا در خطر باشد و غارتگران از هرسو بر حرمتهای ما بتازند ،چگونه میتوان خاموش نشست؟ مسلّم است انسانی
که خود را مسلمان میداند خاموش نمینشیند و من هم تنها به خاطر همین هدف
به جبهه قدم نهادم و امیدوارم که خداوند این کار کوچک مرا قبول نماید.
 الهی! تو خو شاهدی من هیچ هدفی ندارم جز اسالم. مادر جان! در هنگام مشکالت ،ا ّول به خدا توکل کنید ،که توکل ،سختیها رااز بین میبرد.
 خواهرم! حجابت را از یاد مبر و فاطمهوار در حفظ حجابت بکوش .زیرا که اسالمتأکید فراوان به حفظ حجاب میکند.
 برادرانم! از همه شما میخواهم که اسلحه خونینم را به دست بگیرید و با دشمنزبون مبارزهای پیگیر انجام دهید و برای اسالم بکوشید که اسالم سخت به شما
نیازمند است و هیچوقت امام را فراموش نکنید ،زیرا امام بود که ما را از دست کفّار
نجات داد و ما را از همه مشکالت نجات داد و همه را به اسالم دعوت کرد.
 دوستان من! تنها خواهشی که از شما دارم مبادا که از یاد خدا غافل شوید وپنجههای خونین ما ّدیگری ،شما را به اسارت درآورند که اگر چنین شود آن روز
دشمنان شما جشن میگیرند.
 قرآن را بخوانید و دعا کنید و دست از اطاعت و یاری امامتان برندارید ،که اگرپیروی و اطاعت از امامتان نکنید ،بار دیگر دشمنان بر شما تسلّط پیدا خواهند کرد
و فاتحة اسالم خوانده خواهد شد.
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عليمحّمد مقصودي دزيچهفيني
نام پدر :مح ّمد
تولد1340/7/1 :
شهادت1365/12/15 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :كربالي5
عضویت و شغل :بسيجي -دانشآموز
محل دفن:گلزارشهدايامامزاد ه مح ّمدهالل بنعلي(ع)آران
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علي مح ّمد درتاريخ  1340/7/1درخانوادهایمذهبیبه دنيا آمد .دوران كودكي و
نوجواني وي با تالش سپري شد .بعد از تحصيل ابتدايي ،دوران راهنمايي و دبيرستان
را با تحصيل شبانه و همزمان با كار در كوره آجرپزي ادامه داد و ح ّتي موقع اخذ
ديپلم ،استاد كوره آجرپزي نيز بود.
او سپس عازم خدمت سربازي در پادگان الغدير اصفهان شد و به عنوان سرباز
سپاه آموزش نظامی را طي نمود و در حين خدمت سربازي به عنوان مربي پرورشي
در تربيت معلّم پذيرفته شد.
در سال  1363در تربيت معلّم شهيد پاكنژاد يزد سال ا ّول را گذراند .در سال
 1364به تربيت معلّم شهيد رجايي اصفهان منتقل گرديد و در سال  1364در حين
تحصيل تربيت معلّم به جبهههاي نبرد حق عليه باطل از طریق لشكر 27مح ّمد
رسول اهلل(ص)اعزام گرديد وبه عنوان ّ
سكاندار درعملياتوالفجر  8شركتنمودو
درآزادسازي شهرفاو حضور داشت .علیمح ّمد بعداز كسبفوقديپلم پرورشي ،به
عنوان مربّي پرورشي در مدرسه راهنمايي رازي شهرستان ايرانشهر استان سيستان
و بلوچستان شروع به كار نمود .او مج ّدداً در سال  1365راهي جبهه شد و اين بار
در لشكر 41ثاراهلل ،در عمليات كربالي 5حضور ف ّعال داشت.
در تاريخ  1365/12/15هنگام تك دشمن بعثي با بيان اين مطلب كه نبايد بگذاريم
كانال و خط به دست دشمن بيفتد ،با تركش خمپاره 60همراه با معاون گردان و
يكي از همكارانش به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد عليمح ّمد مقصودي ديزچه فيني:
 خداوندا! شُ كر كهما راه گمكردگانرا هدايت كردي و براي ما پيري فرستاديتا در گرداب هولناك مصائب ما را ناخدا باشد.
مقرر مفرما ما را همچون كوفيان به
خداوندا! ما را از ناسپاسان نعمت رهبري او ّ
ظاهر مسلمان و ا ّما در انديشه و درون ضداسالم و ّ
خط واليت علي بن ابي طالب
قرار مده.
(ع)
 درد جامعه ما دردي است كه در دوران علي هم بوده .ع ّدهاي با ا ّدعاي مسلمانيو يدك كشيدن نام اسالم ،با اَعمال جاهالنه يا مغرضانة خود تيشه به ريشة اسالم
ميزنند و در اين راه آنچنان غرقند كه فكر ميكنند ،اينان اهل حقّند ولي تكليف
ما كه از قبيلة خونيم و ارتباط با خدا داريم و از تبار ابراهيم هستيم ،اينك ميرويم
تا در راستای ّ
خط ايثار راهيان كربال باشيم .ما ایستادهايم و به قول امام عزيزمان
ايستادهايم و چون حقّيم به هر صورت پيروزيم.
 در خاتمه سخني با ا ّمت اسالمي ،برادرانم و دوستانم! از شما انتظار دارم همانطوركه تا به حال امام را تنها نگذاشتهايد تا آخر او را ياري نماييد.
(ع)
 در خدمت به جامعه اسالمي كوشا باشيد؛ چرا كه موال علي فرمود:خيرالناسانفعمال ّناس .بهترين مردم كسي است كه خير او به جامعه بيشتر برسد.
در جلسات قرآن و نماز جمعه و جماعت و راهپيماييهاي اسالمي حتما شركت
ف ّعال داشته باشيد دولت اسالمي را كه مورد تأييد حضرت امام و در نهايت حضرت
وليعصر(عج) است ،ياري نماييد و با همكاري با آن در غيابماشهدا جامعهاسالمي
را درتمام جنبههاي معنوي و اجتماع ياري نماييد.
بدانيدهرقدموهرسخن شما بدون پاداش نخواهد بود؛ ح ّتي اگر اندك هم باشد.
قال َذ َّر ًه خَ ْيراً َي َره َو َم ْن َي ْع َمل م َ
َف َم ْن َي ْع َمل ِم ْث َ
ِثقال َذ َّر َه شَ ّراً َي َره
حالكه چنين است ،شما به پاس نعمات فراوان خدا ،خيرها را انتخاب نماييد.
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اصغر منعمی بیدگ یل
نام پدر :حسن
تولد1339/7/27 :
شهادت1362/12/6 :
محل شهادت :جزیره مجنون
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي – دانشجو
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده علیاکبر(ع) بیدگل
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اصغر در بیست و هفتم مهر  1339در خانوادهای متدین متولّد شد .دوران ابتدایی
و راهنمایی را در مدرسه کوثر گذراند و دوره هنرستان را در کاشان و در رشته برق
با اخذ دیپلم خاتمه به پایان رساند و سپس وارد دانشگاه شد.
ایشان از اخالق و برخورد خوبی در جامعه و خانواده اش برخوردار بود و به نماز
اهمیت میداد .از مطالعه کتب مذهبی و علمی غافل نبود و
جماعت ا ّول وقت ّ
حضورش در جلسات مذهبی خیلی خوب و چشمگیر بود.
او با شروع نهضت اسالمی به رهبری حضرت امام ف ّعاالنه در راهپیماییها و
تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت میکرد و پس از پیروزی انقالب اسالمی ،در
پایگاه بسیج حضوری مداوم داشت و با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ،با
این که متأهل بود و دارای دو فرزند پسر بود ،درخواست اعزام به جبهه را داشت
ولی خانواده با اعزامش موافق نبود.
او به هر طریقی رضایت خانواده را جلب کرده و اعزام شد؛ چرا که معتقد بود
میدان جنگ برای خودسازی و خودباوری انسانهاست و میدان غلبه و پیروزی بر
هوای نفس هم هست.
هنگامی که وارد خطوط نبرد حق علیه باطل شد ،نمازهای شب و نالههای شبش
و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) را با خود داشت و زمزمههای آن شهید
عزیز هنوز در گوش دوستانش طنینانداز است.
توصیه میکرد تا مواظب فرزندانش باشند و آنها را به راهی هدایت و
او همیشه
ّ
راهنمایی نمایند که هیچ کجی در آن نباشد و راه مستقیم الهی را رهنمون باشند.
اصغر در نهایت در سال  1362به آرزوی دیرینهاش که شهادت در راه خدا بود ،رسید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

354

فرازي از وصيّتنامه شهيد اصغر منعمی :
 با سالم و درود فراوان خدمت پدر و مادر عزیزم ،خواهران ،برادران ،همسرو  -فرزندانم! اینک که در راه خدا پا به جبههها میگذارم ،پای در ّ
خطی می گذاریم
که دشمنان اسالم به دنبال نابودی اسالم هستند.
 همسرم! تو همسر کسی هستی که در راه اسالم جان بیارزش خود را فدا نمودهاست .از تو میخواهم فرزندانم را درس اسالم و راه شهیدان بیاموزی.
 خواهرانم! از شما میخواهم که به تبلیغ اسالم در میان خواهران بپردازید.(عج)
 برادرانم! شما باید پویندگان راه حسین(ع) باشید و هیچگاه دست از امام زمانو نائب برحقّش خمینی بتشکن برندارید و رهرو راه شهیدان باشید و هیچگاه دلسرد
نشوید.
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س ّيدحسين ميرحسينيآرا ین
نام پدر :سيّدآقا
تولد1345/6/1 :
شهادت1364/3/15 :
محل شهادت :دزفول
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علي(ع) آران
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سيدحسين در تاريخ  1345/6/1درخانوادهاي مذهبي و مستضعف متولّد شد .دوران
كودكي را در دامان پدر و مادري مهربان تربيت يافت .او تا پنجم ابتدایی درس خواند
وضعيت اقتصادي و معيشتي خانواده نتوانست تحصيل را ادامه دهد و از
و به علّت
ّ
آن پس مشغول قاليبافي و سفال كاري شد.
او با شروع نهضت اسالمي به رهبري امام خميني در راهپیماييها و تظاهرات
شركت مينمود و در مجالس مذهبي و نماز جماعت حضور خوبي داشت.
سن كمي برخوردار بود ولي براي نگهباني
با پيروزي انقالب اسالمي هر چند كه از ّ
از انقالب اسالمي و دستاوردهاي آن در پايگاه بسيج حضور ف ّعالي داشت.
اخالق ،برخورد و گذشت او زبانزد بستگان و آشنایان بود.
هنگامي كه جنگ تحمیلی شروع شد و رژيم بعثي عراق به خاك مقدس جمهوري
سن كمي
اسالمي تجاوز كرد ،سيدحسين خيلي عاشق اعزام به جبهه بود ولي چون ّ
داشت خودش را به عنوان فرد ديگري كه ثبتنام براي جبهه كرده بود و مو ّفق
نشده بود جايگزين كرد و عازم جبهههاي نبرد شد.
ا ّولينباري كه به جبهه اعزام شد سال  1363بود آري! او به نداي هل من ناصر
ينصرني امام عزيز لبيك گفت و هميشه ميگفت بايد رهرو راه امام خميني و گوش
به فرمان او باشيم.
آرزويش شهادت در راه خدا بود و باالخره به آرزوي ديرينهاش در جبهههاي حق
عليه باطل نايل آمد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

358

فرازي از وصيّتنامه شهيد سيّدحسين ميرحسيني آرانی:
سيدآقا بر حسب وظيفهاي كه انسان
سيدحسين ميرحسيني ،فرزند ّ
 اينجانب ّوصيتي كند ،چند كلمه با شما و خانوادهام مي نويسم:
ميبايست ّ
 خدايا! براي تو ،براي حفظ اسالم و قرآن به جبهه آمدم .خدايا ياريام كن.خدايا! توفيقم بده كه براي تو كار كنم و بس.
 و ا ّما پدر و مادرم! سالم بر شما وقتي خداوند رحمان و رحيم اين حقير را موردلطف قرار داد كه با مرگ طبيعي نميرم ،جاي شُ كر دارد .پس از شهادتم افتخار كنيد
كه چنين فرزندي داشتيد و در راه خدا و قرآن از خود گذشت.
 در مرگ من گريه نكنيد كه باعث خوشحالي منافقين و دشمنان اسالم باشد.گريه براي مظلوميت زهرا(س) و امام(ع) و امام خميني و ياران با وفايش باشد.
 ا ّما اي ا ّمت شهيدپرور! وحدت خود را حفظ كنيد و سرتا پا گوش به فرمان رهبرعزيزمان كه به حق نائب امام عصر(عج) است ،باشيد و فرمايشاتشان را به گوش و
جان و دل بپذيريد و به آن عمل كنيد.
 و اي برادرم! زندگي دنيا جز بازي و سرگرمي نيست و سراي ديگر ،آخرت است. دوستان و برادرانم! راه شهيدانراتاآخرينلحظه جان ادامه دهيد كه ما هرچه داريم از شهداست.
 -خواهرم! حجاب تو سنگر است .پس سعي كن در اين سنگر حفاظت كني.
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احمد ميرزا زاده آراني
نام پدر :حيدرعلي
تولد1344/5/10 :
شهادت1364/12/10 :
محل شهادت :فاو
عملیات :والفجر8
عضویت و شغل :سرباز سپاه
هالل علي(ع) آران

محل دفن :گلزار شهداي امامزادهمح ّمد
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احمد در تاريخ  1344/5/10در خانوادهاي مذهبي در شهرري پا به عرصة وجود
نهاد .دوران كودكي را در آن جا گذراند و در نوجواني به اتّفاق خانواده به كاشان
عزيمت كردند و در آنجا به تحصيالت خود ادامه داد.
او در مدرسة  15خرداد كاشان مشغول تحصيل بود و تحصيالتش را تا ديپلم
ادامه داد.
وي فرزند س ّوم خانواده بود و در بسيج كاشان و همچنين در پادگان قمصر مشغول
اليتهاي مذهبي و گروهي
اليت بود .او در بسيج به همراه دوستان و رفقاي خود ف ّع ّ
ف ّع ّ
را انجام ميدادند.
(ع)
احمد فردي نجيب ،مهربان و متد ّين بود و عالقة زيادي به اهل بيت داشت و
در مراسم مذهبي شركت ميكرد.
بعد از پايان تحصيالت ،براي خدمت سربازي در سپاه كاشان ثبت نام كرد و براي
خدمت به ميهن خود عازم جبهههاي نبرد شد.
او در منطقه علمياتي شمال غرب در كوههاي اشنويه خدمت ميكرد و پست او
در جبهه در گروه تخريبچي بود.
احمد در طول م ّدت سربازي چندين بار براي مرخصي و ديدن خانواده به كاشان
آمد و براي پدر و مادرش احترام خاصي قائل بود تا آنجا كه در نامههايش به خانواده
در مورد آنان سفارش زيادي ميكرد.
او عشق زيادي به شهادت داشت و هميشه آن را بر زبان ميآورد و پدر و مادر
را دلداري ميداد.
در آخرين ديدارش با خانواده ،با همه خداحافظي كرد و گويي ميدانست كه آخرين
ديدار است.
بعد از شهادت او ،روي پشت بام خانه و ديوارهاي آن مشاهده شد كه نوشته بود
شهيد احمد ميرزا زاده.
او در حالي كه ششماه از خدمتش باقی مانده بود ،در حین آمدن به مرخصي بر
اثر بمباران هوايي دشمن در منطقة فاو به شهادت رسيد و به ملكوت اعال پر کشید
و جاودانه شد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد احمد ميرزا زاده آراني:
 پدر و مادر عزيزم! ممكن است اتفاقي براي من پيش بيايد و شهادت نصيبمن شود كه چنين لياقتي ندارم.
اگر لياقتش را پيدا كردم فقط تنها سفارشم به شما اين است كه شما ناراحت
نشويد و خوشحال باشيد كه چنين فرزندي داشتيد و در اين راه مق ّدس داديد و من
خودم هم خوشحال هستم .شما نيز بايد خوشحال باشيد و مرا حالل كنيد و دلم
ميخواهد گريه و زاري نكنيد تا من ناراحت نباشم.
 به خواهرم و برادرم هم سفارش ميكنم كه مرا ببخشند و ناراحت نباشند وگريه و زاري نكنند.
 به همة دوستان و آشنايان بگوييد اگر بدي چيزي از من ديدند ،مرا حالل كنندو اص ً
ال ناراحت نباشند.
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ارباهيم نوحيان
نام پدر :قنبرعلی
تولد1337/5/1 :
شهادت1361/8/11 :
محل شهادت :عين خوش – موسيان
عملیات :مح ّرم
عضویت و شغل :بسيجي – قالیبافی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل
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ابراهيم در تاريخ  1337/5/1در خانوادهاي متدين و معتقد ،پا به عرصه گيتي نهاد.
سن شش سالگي به قاليبافي پرداخت و شبها را
به علّت ضعف اقتصادي خانواده از ّ
براي تحصيل ،به مدرسه شبانه ميرفت و تا دوره راهنمايي را درس خواند.
هنگامي كه نهضت اسالمي ايران به رهبري حضرت امام خميني شروع شد
ايشان در خدمت سربازي بودند و وقتي انقالب اسالمی به پيروزي رسيد ،چون
فردي خدمت رفته بود ،عالقه زيادي به حضور در پايگاه بسيج داشت و حضورش
در پايگاه ف ّعال بود.
ابراهيم در مراسم مذهبي مثل نماز جماعت ،جمعه ،اجتماعات مذهبي ،دعاي كميل
و ندبه و  ...حضوري چشمگير داشت.
وقتي عراق جنگ تحميلي عليه ايران را آغاز كرد ،ابراهيم سر از پا نميشناخت
و دوست داشت فرمان حسين زمان(ع) یعنی خميني كبير را لبيك گفته و در جبهه
حضور داشته باشد.
او خودش را براي اعزام به جبهه آماده كرد و ا ّولين اعزام او در سال  1361به
محرم در منطقه عملياتي عين خوش
خرمشهر بود و د ّومين مرحله هم در عمليات ّ
موسيان شركت كرد و به آرزوي ديرينهاش كه همان شهادت در راه خدا بود ،رسيد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد ابراهيم نوحيان:
وصيتنامه را مينويسم كه دلم ممل ّو از عشق به اسالم ،قرآن
 من در حالي اين ّو شهادت در راه معبود و رهبرم امام خميني ميباشد.
 اسالم تنها دین و آیيني است كه تمام خودكامگان و ديگر مكاتب غير اسالميرا از خود رانده و آنها را جزو پليديها و كفر و الحاد ميداند.
 در اين زمان كه كشتي انقالب اسالمي به ناخدايي چون خميني كبير رويآورده و در البه الي امواج پرتالطم توطئههاي شرق و غرب در حركت است و
خميني ،اين اسطوره تقوا ،مقاومت و ايثار ،هم چنان با چشمان باز و عزمي استوار
روي عرشه اين كشتي ايستاده و در يك دست قرآن و در دست ديگر پرچم ال اله
اال اهلل قرار دارد و همچون شير ميخروشد و ندا ميدهد :هل من ناصر ينصرني.
بنابراين وظيفه تك تك مسلمانان است كه در برابر ظلم و كفر مقاومت كنيم و
تا آخرين لحظه و آخرين قطره خون ،اسالم را ياري نماييم و اينجانب به وظيفه
شرعي كه داريم و ديني كه از خون شهيدان برگردن من است ،در اين پيكار شركت
ميكنم و به نداي حسين زمان ،خميني بتشكن لبيك ميگويم.
وصيت به مادرم :خوب ميدانم كه طاقت شنيدن خبر شهادت فرزندت را نداري
 ّولي بدان كه بايد صبر و استقامت را پيشة خويش سازي.
 آيا حسين(ع)در سرزمين كربال و مصائب خواهرش زينب را فراموش كردهايد؟ اي پدر بزرگوارم! من از شما شرمندهام زيرا نتوانستم حقّي را كه بر گردن منداشتي ،ادا كنم .مرا ببخشيد .از شما ميخواهم ناراحت نباشيد و افتخار كنيد كه من
در راه حق و براي دفاع از حق كشته شدهام.
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علیاصغر نورذ زاده آرانی
نام پدر :احمد
تولد1339/1/1 :
شهادت1362/8/5 :
محل شهادت :مریوان
عملیات :والفجر4
عضویت و شغل :بسیجی– بنّا
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد هالل بن علی(ع) آران
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علی اصغر در ا ّول فروردین  1339در آران به دنیا آمد .وی ده ساله بود که از نعمت
مادر محروم شد و برای کمک به خانواده ،در کنار تحصیل علم به قالیبافی مشغول
بود و سپس به شغل ب ّنایی پرداخت.
خدمت سربازی خود را در مناطق جنگی سپری می کرد که در همین منطقه در
مجروحیت
تاریخ  1360/9/10از ناحیه پای راست به شدت مجروح گردید که همین
ّ
باعث معافی او از ادامه خدمت گردید.
او سپس به عنوان کارگر در کارخانه ریسندگی و بافندگی کاشان مشغول به کار
شد ولی عالقه او برای پیوستن به صفوف رزمندگان و مدافعان کشور باعث شد که
(ع)
به صورت بسیجی ،داوطلبانه راهی جبهة جنگ شود و در گردان امام مح ّمدباقر
لشکر 14امام حسین(ع) سپاه سازماندهی شد تا این که در عملیات والفجر 4در منطقه
مریوان در تاریخ  1362/8/5به شهادت رسید.
یکی از همرزمان شهید طی خاطرهای زیبا اظهار داشت:
مهر ماه سال  1362قبل از عملیات والفجر 4بود که فرمانده گردان در جمع
رزمندگان گفت« :ما برای یک عملیات بسیار حساس و خطرناک ،چند نفر را که آمادة
شهادت و جانبازی هستند ،میخواهیم» ،چندین نفر از جمله شهید علیاصغر نوذرزاده
آرانی آمادگی خود را اعالم کردند و از صف رزمندگان گردان انتخاب و جدا شدند.
وقتی افراد انتخاب شدند ،اعالم کردند« :بروید لباس رزم نو خود را بپوشید و آماده
باشید که تا چند ساعت دیگر میخواهیم با یک اتوبوس برای دیدار امام خمینی به
تهران برویم!» که همین موضوع اجرا شد و آن شهید قبل از عملیات و شهادت ،به
دیدار حضرت امام رفتند.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علیاصغر نوذر زاده آرانی:
 آرزو دارم تمام مسلمین با اخ ّوت و برادری در کنار همدیگر ،با وحدت کلمهزندگی نمایند.
 امیدوارم به وصایای شهدا عمل شود.اگر آخرت را خواسته باشید ،باید دنباله رو ّ
روحانیت اصیل اسالم باشید.
خط امام و
ّ
روحانیت چراغ فروزان هدایتند.
ّ
 به شما سفارش میکنم مثل مردم کوفه نباشید .چون طبل توخالی نباشید کهفقط صدا دارد و بس!
حق شما کوتاهی کردم.
 پدر ارجمندم! مرا حالل کن که خیلی در ّ برادرانم! نگذارید خونم پایمال شود. همسر مهربانم! نگذارید چراغ خانهام خاموش بماند و استوار باش .بچهام راحسینوار تربیت کن تا راه شهدای این انقالب را ادامه دهد.
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ابوالفضل نوروزپور بيدگ يل
نام پدر :ماشااهلل
تولد1347/2/1 :
شهادت1365/12/5 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :بسیجی
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده هادي(ع) بيدگل
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سن ده سالگي احساس
ابوالفضل در تاریخ  1347/3/1در بیدگل متولّد شد .او در ّ
شخصيت و بزرگمنشی داشت .وی در مراسم مذهبي و نماز جماعت شركت ميكرد
و با اعضاي خانواده بسيار صميمي و مهربان بود.
او وقتي احساس كرد كه خانواده به كمك او احتياج دارد ،در كار قاليبافي و
كشاورزي به پدر و مادرش كمك ميكرد .او كمتر سخن ميگفت و هيچ وقت
نيازها و آروزهايش را بيان نميكرد.
با آغاز جنگ تحمیلی ،او عالقه داشت كه در جبهه حضور داشته باشد و خانوادهاش
نیز نه تنها مانع او نبودند ،بلكه مش ّوق او براي اعزام به جبهه ميشوند تا از اسالم و
ارزشهاي اسالمي دفاع كند .ابوالفضل به جبهههاي جنوب اعزام و در عملياتهاي
كربالي 4و  5شركت كرد.
وقتي هم كه به شهادت رسيده بود ،م ّدتي پيكر مطهرش مفقود بود تا این كه نحوة
شهادتش را در خواب براي والدهاش تعريف ميكند و مادر به شهادتش اطمينان پيدا
ميكند و پس از م ّدتي پيكر مطهرش به وطن باز ميگردد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد

374

فرازي از وصيّتنامه شهيد ابوالفضل نوروزپور بيدگلي:
 خدايا! من از دنيا وارستهام .از همه چيز خود دست شستهام .دليلي ندارد كه تسليمظلم و كفر شوم و خدا را به طاغوت بفروشم .من ميسوزم تا راه حق را روشن كنم
و همه قيد و بندها را بريدهام كه آزادانه در معركه حيات جوالن دهم.
 خدايا! مرا از بالي غرور و خود خواهي نجات ده تا حقايق را ببينم و جمالزيباي تو را مشاهده كنم.
 خدايا! پستي دنيا و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوهگر ساز تا فريبزرق و برق عالم ،مرا از ياد تو دور نكند.
 خدايا! اينجا (جبهه) چه جايي است .اينجا از دانشگاه اخالق باالتر است .زيرااينان را كه من در اينجا مشاهده ميكنم ،انسانهاي معمولي نيستند .هر يكي از
آنها دنياي اخالق و عرفانند و حيف كه هركدام از آنها يكي پس از ديگري به سوي
مسئوليت سنگين
معبودشان پَر ميكشند و دوباره تنها ميمانيم و بر ما ميماند
ّ
خونشان.
با مطالعة سطحي دورانهاي گذشته ديديد كه همواره موسايي در مقابل فرعون و
ابراهيمي عليه نمرود و حضرت مح ّمد(ص) در مقابل كفار و بتپرستان سركش قريش
و علي(ع) در مقابل منافقان زشت خوي دو چهره و حسين(ع) در مقابل يزد و اكنون
خميني عزيز در مقابل استعمار جهاني شرق و غرب قيام كرده است.
 شُ كر خداي را كه اين بندة كوچك و گنهكار را به ميهماني خويش قبول كرد. بار الها! در عزاي عزيز زهرا گفتم كه حسين جان من عاشق تو هستم و اي كاشدر كربال بودم و در راه امام حسين(ع) شهيد ميشدم .شُ كر تو را كه مرا مو ّفق كردي
در زمان فرزند عزيز امام حسين(ع) ،حضرت مهدي(عج) در انقالبي كه به فرماندهي
نائب حضرتش بود شركت كنم .اي مردم عزيز و مقاوم و شهيدپرور در سختيها
و كمبودها و نارسایيها صبر كنيد .مانند پيامبر و ياران او كه سه سال در شعب
ابوطالب با تمام سختيها و مشكالت صبر كردند و اگر صبر نداشته باشيد ،نخواهيد
توانست اسالم و انقالب و قرآن و عزاي امام حسين را حفظ كنيد.
 اين پيام من و هر شهيدي است كه خواهرم! سياهي چادر تو كوبندهتر از سرخي375

خون من است.
 اي مردم عزيز! اين دنيا جاي ماندن نيست و همه فقط به خاطر عبادت و امتحانشدن به دنيا آمدهايم ،نه براي زندگي و خوشگذراني.
 پدر و مادرم! از ياري نمودن فرزندتان به دين مبين اسالم خوشحال باشيد واگر شهيد شدم ،به خود بباليد كه افتخاري نصيبتان شده است.
 قرآن را بخوانيد .اگر ميخواهيد خدا با شما صحبت كند ،قرآن زياد بخوانيد. به پدر عزيز و زحمتكشم تبريك ميگويم كه توانست فرزندي را بزرگ كند وبه راه اسالم هديه نمايد .آفرين بر تو كه نزد امام حسين(ع) آبروداري و نزد خدا و
امام زمان(عج) مقام داري.
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اولین شهید خانواده
عباس نیک سرشت
نام پدر :ابراهیم
تولد1340/2/1 :
شهادت1362/12/13 :
محل شهادت:طالئیه
عملیات :خیبر
عضویت و شغل :بسيجي
محل دفن :گلزار شهداي امام زاده محمد(ع) نوش آباد
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عباس در اول اردیبهشت ماه سال  1340در نوش آباد به دنیا آمد .بعد از تحصیالت
دوره ابتدایی برای کمک به خانواده مستضعف خود به امر کشاورزی و قالیبافی
پرداخت .مدتی بعد به همراه برادرش برای کار در امور تأسیساتی به تهران کوچ نمود.
او در امور ورزش تکواندو بسیار فعال بود ،به طوری که در دوران خدمت سربازی
در گردان کماندویی مشغول به خدمت شد ،همچنین وی در پایگاه بسیج نوشآباد
بسیار فعال بود.
عباس بعد از گذراندن دوره خدمت سربازی خود در یگان دریایی ارتش در بوشهر
و آبادان ،با این که متأهل شده بود مجدداً به صورت داوطلبانه و بسیجی راهی
میادین جنگ شد و در نهایت در تاریخ  1362/12/13در عملیات خیبر در منطقه
طالئیه به فیض شهادت نائل آمد.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد
فرازي از وصيت نامه شهيد عباس نیک سرشت :
بر حسب وظیفهای که احساس میکردم به جبهههای جنگ اعزام شدم .امیدوارم
مورد قبول خداوند واقع شود...
برایم دعا کنید شهادتم مورد قبول حق واقع شود ،درست است که هر که در
جبهه جنگ کشته میشود او را شهید مینامند ولی مقام شهید را خداوند میداند...
اگر برای شما دوستان زحمتی نیست ،چند سالی که در نوجوانی بر اثر نادانی و
ناآگاهی نماز و روزهام را سبک شمردم ،برایم قضای آن را بجا آورید...
از خداوند برای شما طلب عفو و آمرزش میکنم...
در تشییع جنازهام از تجمالت خودداری کنید...
پدر و مادرم ،افتخار میکنم که در دامان شما پرورش یافتم...
همسرم ،مرا حالل کن و فرزندانم را بااخالق و رفتار اسالمی تربیت کن.
من از شما راضیام ،خیلی خوشحال بودم که این بار مرا در اعزام به جبهة جنگ
بدرقه کردی ،خدا تو را بیامرزد و در زندگی و تربیت فرزندانت تو را یاری دهد...
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دومین شهید خانواده
علی نیکسرشت
نام پدر :ابراهیم
تولد1335/9/1 :
شهادت1365/11/10 :
محل شهادت :شلمچه
عملیات :کربالی5
عضویت و شغل :بسیجی – خیّاط
محل دفن :گلزار شهداي امامزاده مح ّمد(ع) نوشآباد
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علی در ا ّول آذر  1335در شهر شهیدپرور نوشآباد به دنیا آمد .وی که د ّومین
سن
شهید خانواده بود ،در زمان کودکی فردی بسیار مهربان و آرام بود .علی در ّ
هفت سالگی به دبستان میرفت و تحصیالتش را تا کالس د ّوم راهنمایی ادامه داد
و بعد از آن به منظور کمک به خانوادهاش کارهای مختلفی را دنبال می نمود ،ا ّما
خیاطی مشغول گردید.
از میان آنها به ّ
او برای تکمیل حرفة خود به همراه برادر بزرگترش به تهران عزیمت کرد و در
این شغل آن قدر مهارت پیدا می نمود که حتی یک بار در تهران از طرف صدا و
سیما به عنوان کارگر نمونه به وی هدیهای داده میشد.
علی دوران نوجوانی خود را در تهران سپری کرد و تا قبل از ازدواج در تهران به
اهمیت ویژه ای میداد و از همین دوران
سر برد .او در این دوران به مسائل دینی ّ
به تهذیب نفس و صفای دل پرداخت و همیشه خود را به وسیلة نماز و راز و نیاز و
قرآن با خدا مأنوس میداشت.
زمان حضور علی در تهران همراه با اوجگیری مبارزات مردم علیه رژیم پهلوی بود
عباس در تظاهرات و راهپیماییها شرکتی ف ّعال داشت.
که به همراه برادر خویش ّ
او در جابهجایی زخمیهایی که توسط ع ّمال رژیم پهلوی مورد اصابت گلوله قرار
میگرفتند ،بسیار کمک می کرد؛ طوری که اغلب لباهایش غرق در خون بود و
باعث نگرانی خانواده میشد.
علی در تهران در جلسات سخنرانی افرادی همچون فخرال ّدین حجازی نیز شرکت
مینمود و با ضبط سخنرانیهای آن و به همراه نوارهای سخنرانی امام ،آن را به طور
مخفیانه به کاشان میآورد و پخش میکرد .الزم است در اینجا از شهید مرشدی نیز
یادی شود که در طول این مبارزات با شهیدان نیکسرشت همراه بود.
او در کاشان نیز به مبارزات خود ادامه داد و ضمن حضور در راهپیماییها ،شب ها
به کاشان رفته و در پای منبر وعاظ حضور مییافت .بعد از پیروزی انقالب اسالمی
از همان اوائل جنگ وارد صحنة دیگری از مبارزات خود شد و در این جبهه نیز با
خلوص ّنیت و ایمانی راسخ تا زمان شهادت حضوری ُپرثمر و ف ّعال داشت.
علی پس از شهادت شهید راحمی برای ا ّولین بار به جبهه اعزام گردید و از فتح
خرمشهر و حصر آبادان تا سال  1365که در عملیات کربالی 5به صف اصحاب
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عاشورایی امام عشق پیوست حضوری عاشقانه داشت.
او در طول این م ّدت نیز در قسمتهای مختلف مشغول فعالیت گردید ولی فعالیت
اصلی او در جبهه بیسیم چی بود.
او در سال  1362از طرف بسیج به جبهه اعزام گشت و به عضو ّیت سپاه پاسداران
انقالب اسالمی درآمد .علی در طول این سه سال به چند مأموریت اعزام گردید از
جمله به م ّدت یک سال در ارومیه فعالیت نموده و به م ّدت چهار ماه نیز در سنندج
عاشقانه کار کرد ،سپس از عضو ّیت سپاه استعفا داد و به عنوان بسیجی به جبهه
اعزام گردید.
علی علّت استعفای خود را به دوستان اینگونه بیان می کند که من می خواهم
بسیجی باشم  ،بسیجی کارش با ارزشتر است .بسیجی مخلصتر است .من دوست
دارم بسیجی شهید شوم.
او چند ماه پس از استعفایش از سپاه ،در عملیات کربالی 5در کربالی شلمچه
بسیجیوار  ،ذبیحاهلل در سبیلاهلل گردید.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد علی نیکسرشت:
 به آنهایی که در راه خدا کشته شدند ،مرده نگویید ،بلکه آنها زنده هستند و نزدخداوند روزی میخورند.
با درود فراوان بر رهبر کبیر امام خمینی و سالم بر شهیدان راه حق ،چند کلمهای
مینویسم:
 برحسب وظیفهای که احساس میکردم به جبهه آمدم ،امیدوارم مورد قبول حقواقع شوم و امام زمانم را بتوانم از دست خود راضی سازم.
ا ّو ًال از خدا میخواهم مرا عفو کند و ببخشد و از شما که برای تشییع و به خاک
سپردن جنازهام گرد هم آمدهاید ،میخواهم از خدا برایم طلب عفو و بخشش بکنید،
چون از من گناهان زیادی سر زده است.
(ره)
 در ا ّول هر چیز و هر کاری طول عمر حضرت امام خمینی را تا انقالبمهدی(عج) از خدا بخواهید و برای پیروزی انقالبمان دعا کنید.
 میبخشید مرا از این که این ها را در ا ّول سخنم نیاوردم ،چون همیشه برایدیگران باید دعا کرد ،ما که بلد نیستیم دعا کنیم ،دعا کردن را باید از حضرت
فاطمه(س) یاد گرفت؛ هیچ وقت ا ّول برای خودش دعا نمیکرد.
مرا میبخشید از این که باعث شدم شما از کار و زندگیتان باز بمانید .آخر من در
مقابل از خودگذشتگیهای شهیدانی که عشق رسیدن به لقاءاهلل آنها را میسوزاند
که کاری نکرده ام.
 خداوند همه مجروحین و معلولین و مصدومین جنگ و انقالب را شفا و صبر دهد.خدایا! خدایا! تا انقالب مهدی(عج) خمینی را نگهدار ،از عمر ما بکاه و به عمر او بیافزا.
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جواد يوسفيان آراني
نام پدر:يوسفعلي
تولد1346/4/20 :
شهادت1362/7/ 30 :
محل شهادت :مريوان
عملیات :والفجر4
عضویت و شغل :بسيجي – دانشآموز
محل دفن :گلزار شهدايامامزاده مح ّمدهاللبنعلي(ع)آران
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جواد در  1346/4/20در يك خانوادة مذهبيدر شهر آران و بيدگل متولّد شد.
تحصيالت ابتدايي را در دبستان شهیدان نوذریان و دورة راهنمايي را در مدرسه
نظام وفا سپري نمود.
وي تحصيالت خود را در دبيرستان شهيدان عبدالهي ادامه داد و در سال د ّوم
رياضي فيزيك بود كه به جبهه اعزام شد.
حجتيه و حسينية محل مشغول امور فرهنگي بود .او
ايشان در كتابخانه محلّه ّ
سن كمي كه داشت به همراه پدر و يا برادرش در تمام راهپيماييها و تظاهرات
با ّ
شركت ميكرد.
حجتيه و مال شكراهلل بود و هميشه
او فردي ُپر تالش و ف ّعال در قرائتهاي محلّه ّ
عباس يوسفيان در قرائتها حضور پيدا ميكرد.
همراه با عموي بزرگوارش حاج شيخ ّ
پدر بزرگوار شهید در مورد نحوة به جبهه رفتن او میگوید« :فرزندم جواد چون
خيلي كم سن و سال بود و در درس خواندن هم داراي رتبه ممتازی بود ،به او گفتم:
بابا درست را بخوان ،ميداني كجا ميخواهي بروي ،فرمود :بله ،بابا جان اگر ندانم كه
نميرو  .جبهه جايي است كه آدم به شهادت ميرسد يا اسير و يا جانباز ميشود».
حجتاالسالم حاج شيخ علي مهدوي اصفهاني همرزم شهيد ميگويد« :حدود
نيم ساعت قبل از شهادت جواد ،در كنارش بودم .از سنگر بيرون آمد و م ّدت بيست
دقيقه ديركرد .رفتم به سراغ او ديدم نزدیک سنگر با خداي خود خلوت كرده و در
حال سجده و نماز شب بود».
ويسه مرتبهبهجبههاعزام شد ه بود.دفعةا ّولم ّدت چهار ماه در كردستان و
دفعات د ّوم و س ّوم هم باز به كردستان اعزام و جمع ًا يك سال در جبههها حضور
ف ّعال داشت تا اين كه در عمليات والفجر 4در گردان امام مح ّمدباقر(ع) گروهان حمزه
سيدالشهداء(ع) به عنوان نيروي اطالعات عمليات در مريوان در تاريخ 1362/7/30
به شهادت رسيد.
روحش شاد و راهش پررهرو باد
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فرازي از وصيّتنامه شهيد جواد يوسفيان آراني:
 جبهه جنگ حق عليه باطل ،انسانساز است و به منزله يك دانشگاه است كهاز هر دانشگاهي واالتر و باالتر است و كساني كه قدم به اين دانشگاه ميگذارند،
تح ّول و انقالبي در درون ايشان ايجاد ميشود كه آنها را به سوي خدايشان نزديكتر
ميسازد و ارتباط عملی بين آنها و خدايشان ايجاد ميشود و آنگاه است كه افسوس
ميخورند كه چرا در كربال نبودند تا حسين(ع) را ياري كنند كه دين اسالم از زمان
امام حسين با ما برجا باشد و اكنون كه احساس مسئوليت ميكنند به نداي هل
من ناصر ينصرني امام عزيزمان لبیك ميگويند و همچنين ميگويند :اي حسين!
اگر ما در كربال نبوديم تا تو را ياري كنيم ،االن امام كبيرمان را ياري ميكنيم و
تا نابودي دشمنان اسالم و كفار و ابرقدرتها از پاي نخواهيم نشست و تا آخرين
قطرة خون خواهيم جنگيد .به اين اميد كه يكايك افراد احساس مسئوليت كرده و
به اين نداي امام پاسخ مثبت داده و خود را براي نبرد آماده كنند.
وصيت به ملّت عزيز و دوستان و خانواده و
بر حسب وظيفهاي كه داشتم چند ّ
آشنايان عرض ميكنم:
1ـ اي ملّت قهرمان ايران! به هوش باشيد و به اسالم و جنگ بيشتر فكر كنيد و
از هرگونه اختالف و تفرقه بپرهيزيد و آنان را كه عليه ما توطئه ميچينند و اختالف
مياندازند ،سركوب كنيد.
2ـ اي ا ّمت شهيدپرور! هر روز بعد از نماز و انجام فرائض ديني ،امام را دعا کنيد
و خواستار طول عمر او تا قيام حضرت مهدي(عج) باشيد.
توجه كنيد
3ـ اي مردم غيور ايران! به نماز جمعه ،اين فريضةعبادي ـ سياسي بيشتر ّ
و هرگز آن را ترك نكنيد .چرا كه دشمن از همين اجتماعها و وحدتها متنفّر است.
4ـ اي ملّت قهرمان ايران! گوش به فرمان امام باشيد و او را ياري كنيد و به
نداي او پاسخ مثبت دهيد و مثل مردم كوفه نباشيد كه امام را تنها گذاشتند كه
هرگز چنين نخواهد بود.
 اي جوانان و اي عزيزان كه در خانه نشستهايد! برخيزيد و براي نبرد با امريكاو كافران آماده باشيد.
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نیایشهای عارفانة شهیدان
در عالم خلقت ،هیچ دوستی و محبتی ل ّذتبخشتر از دوستی و محبت با حضرت
خالق آسمانها و زمین نیست و انسان با داشتن آن قادر بیهمتا و آن تکیهگاه
مطمئن ،از همه چیز و از همه کس بینیاز خواهد بود.
رازگویی وعرض نیاز به درگاه خدا ،گفتوگوی صادقانه و عاشقانة اهلمعنا با
یگانة دانای راز است.
حبیب بندهنواز ،رفیق اعالست و چه بهتر که انسان باب دوستی با خداوند را
طرحریزی کند و بر این مهم واقف باشد که آفریدگار مهربان سرچشمة هدایت،
نعمت ،رأفت و رحمت است.
حرمان خلوت اُنس و
شهدا نیز همچون انبیا و اولیای دین ،عاکفان کوی یار و َم َ
به حضرتحق واصل و نسبت به غیر بیمیل و منقطع بودند.
آن ساکنان کوی دوست ،ل ّذتِطلب و نیایش را چشیده و این زیبایی وصال و
همنشینی را با تمام وجود دریافته بودند و ح ّتی لحظهای از آن حال خوش را حاضر
نبودند با دنیا و مافیها عوض کنند.
آن بیادعاهای صادق ،از دوست جز دوست طلب نمیکردند و به معنای واقعی
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کلمه مصداق« :الهی و ربّی من لی غیرک» بودند.
سنگرهای دفاع مقدس نیز محل مناجات عاشقان و عاکفان افالکی بود و آن را
حالن شیدا ،عرفان را نه در انزوا و امنیت جان که در متن و میدان تهدید کسب
کردند و نجواهای آنها اص ً
ال ذرهای بوی دنیا و دلبستگی به دنیا را نداشته و در مقابل،
سرشار از مضامین واالی عرفانی و عرشی است.
نیایشها و زمزمههای عاشقانهشان با محبوب ،حکایت از عمق معرفت آنان دارد
که در خیلی از فرازها انسان مبهوت و گنگ و عاجز از درک آن میگردد و باید
دهان را بست و با گوش جان شنید.
در این قسمت از جلد پنجم کتاب طائران قدسی ،نظر به اهمیت نیایشها و رازها
و نیازهای شهیدان با خدای خویش ،نیایشهای جمعی از شهدای واالمقام شهرستان
افتخارآفرین آران و بیدگل مندرج در همین کتاب بهطور مج ّزا و با عطرافشانی و
معرفتنمایی دیگری تقدیم خوانندگان ارجمند میگردد.
با سالم و صلوات بر روح پرفتوح آن دالورمردان جاودانة ّ
خطة غیرت وایمان،
نیایشهای عارفانه و عاشقانة آنان را مرور میکنیم .امید که هرگز شرمند ة شهیدان
نگردیم .انشااهلل

مجمع رزمندگان ثاراهلل
شهرستان آران و بيدگل
بهمن91
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شهيد عليرضا آبیاری:
 خدایا ! مرا از بالی غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودم را ببینم وجمال زیبای تو را مشاهده کنم.
شهيد رضا افتادگان:
 خداوندا! شاهد باش که برای یاری دین تو با این کولهبار پر از گناه به سوی تومیآیم .مرا ببخش ،امیدوارم با ریختن خون ناچیز خود رضای تو را به دست آورم.
شهيد تیمور اقبالیان:
 خداوند به شما مؤمنین وعدهای داده است که روزی بر کفر پیروز خواهید شدو پرچم حزباهلل در جهان به اهتزاز در میآید.
شهيد مصطفی امیدی بیدگلی:
 معبودا! مرگ مرا شهادت در راه خود قرار بده و مرا از گمراهی نجات بده. محبوبا! به من آگاهی شناختن راه پیامبران وائمه؛ به دوستان ،صداقت و بردباریو به مادرم ،صبر فاطمهگونه و به پدرم ،پایداری و بردباری علیگونه و به برادرانم،
مقاومت و به خواهرانم ،پیامرسان خون شهیدان همانند زینب(س) و به خویشان و
آشنایان ،شناخت و بینشی که راه را از چاه بشناسند و به مردم ،شناختی که دست
از وحدت خود برندارند و به مسئولین مملکت ما تعهد و به همه و همه ایمان عطا
بفرما تا در راه تو و برای تو به عبادت مشغول باشیم.
شهيد حسن بوتهکن آرانی:
 بارالها ،معبودا! تو را شکر میکنم که این فیض حقیقی را نصیبم کردی. -خداوندا! اکنون که به سوی تو روانهام ،در فکر آنم که بندگی تو را نکردم.
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شهيد عليرضا بوتهکن:
 بارالها ،معبودا! تو را شکر میکنم که این فیض خمینی را نصیبم کردی. خداوندا! اکنون که به سوی تو روانهام در فکر آنم که بندگی تو را نکردم. خدایا! توشهای برنداشتم ،از سؤال نکیر و منکر تو چکار کنم؟ بارالها! با فضلخودت با من رفتار کن .ای خدایی که کشتی نوح و افراد در آن را نجات دادی! ما
را نیز که در این کشتی که کشتیبانش روح خدا امام خمینی است ،نجات ده.
سپاس و ستایش مخصوص توست که از خاک هستم ،دوباره به راه دین خودت
خاک کردی.
 خداوندا! چه بسیار اتفاق افتاده است که خود را پیش از آنچه هستم ،نشان دادهام. خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار خود را بیش از بهترین میدانستهام. خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار تهمت و غیبت و افترا از زبانم بیرون آمده است. خداوندا! مرا ببخش و از من درگذر که همیشه در پی یافتن و پیدا کردن نامو شهرت بودم.
 خداوندا! مرا ببخش که همواره به دیگران حسودی کرده و چه بسیار سخنانگزاف و بیهوده گفتهام.
 خداوندا! مرا ببخش که چه بسیار نماز بپا داشته ام که نمازی سرتا پا ریا بوده است. پروردگارا! مرا بیامرز که چه بسیار بر دیگران دروغ گفتهام. آفریدگارا ،معبودا! مرا ببخش و بیامرز که از فرامینت سرپیچی نمودم و تقوا پیشهنکردم و این نهال را در خود نپروراندم.
 خالقا! مرا بیامرز که دستهایم به آلودگیها آلوده گشت. خداوندا! مرا ببخش و بیامرز که عمری در هوی و هوس به سر بردم. خداوندا ،محبوبا! مرا بیامرز که چه لقمهها خوردم و فکر حالل و حرامش را نکردم. خداوندا ! مرا ببخش و بیامرز که هرگاه گوینده بوده ام و سخن می گفتم  ،خودرا دانا و شنونده را نادان به حساب می آوردم.
 خداوندا ،خالقا ،معبودا! مرا بیامرز و از من درگذر که چه بسیار شوخیهایی کهموجب غفلت و سلب عقل میشود ،انجام دادهام.
 خداوندا! مرا ببخش و بیامرز و از گمراهی و سیاهی به نور و روشنایی هدایتم کن.390

شهيد محسن ثابتی:
 پروردگارا! گناهان مرا ببخش که سخت اندر گناهم و بیامرزم که سخت محتاجآمرزیدنم .امیدم به رحمت و بخشش توست.
شهيد مح ّمد جهانمیهن:
 ای خدا! مرا جزو شهدا قرار بده چرا که میترسم درب رحمتی که به رو َیم بازشده است بسته شود و به دنیا پایبند شوم.
شهيد غالمرضا حمزهای:
 خداوندا! میدانی که برای آب نمیجنگم چون از آسمان میبارد و برای خاکنمیجنگم چرا که خاک مرا می بلعد .برای آن میجنگم که حسین بن علی(ع) در
صحرای کربال جنگید و در این راه شهید شد.
شهيد مح ّمد خالوئیان بیدگلی:
 خدایا! تو را شکر میکنم که توفیق شهادت در راه خود را به من عطا نمودی.معصیت به سویت میآیم ،عمرم را به غفلت گذراندم
 خدایا! با کولهباری از گناه وّ
و آنطور که باید از تو اطاعت کنم نکردم.
شهيد جعفر دالوريان:
 خدايا! ما قصد و ّنيتمان تشكيل دولت و حكومت تو روي زمين است تا اسالمو اهلش عزيز گردند.
 خدايا! شكرگزارم كه توفيق دادي تا در زمرة سربازان و رزمندگان مدافع اسالمقرار گيرم و اين افتخار است.
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شهيد احمد دهقانيآراني:
 سپاس بيكران خدايي را گويم كه توفيق نصيبم فرمود تا بتوانم در راه اسالمعزيز ،اين يگانه صراط مستقيم بشريت و قرآن كريم ،اين نسخة منحصر به فرد
نجات بشريت و انسانيت تالش كنم.
 خدايا! رضاي تو گرانبهاترين كاالها و شهادت در راه تو از لذايذ است. خدايا! به هر كه اين دو نعمت دادي موهبت را به اعال درجه رساندي. پروردگارا! ما را به آنچه تو دوست ميداري و راضي هستي مو ّفق بدار.شهيد ابراهیم رحمانی نوشآبادی:
 پروردگارا! شهادتم را در راه دین و قرآن که خاری در چشم دشمنان اسالممیباشد ،قبول بفرما.
شهيد رمضانعلي رحيمي نصرآبادي:
 الهي قلب سياه و ظلماني مرا با نور خودت روشن گردان و طاعتي بده كه موجبنافرماني از تو نشود.
 معبودا! من به جز تو كسي را يار و ياور نميدانم و به غير از تو به كسي دلنميبندم.
 خدايا! با رحمت بيپايان خودت از گناهانم چشمپوشي كن و ّنيت مرا در راهانجام وظيفه خالص گردان.
 بارخدايا! اين نعمت بزرگ يعني رهبري ا ّمتمان را حفظ كن و روز به روز برتوفیقشان بيفزاي.
شهيد مسلم زواری:
 بارالها! تو را سپاس که توفیق حضور در جبهة دفاع را به من عنایت کردی. خدایا! نور تو در قلب من نفوذ کرده و تو را شناختم و به سوی تو حرکت کردم.شهيد نعمتاهلل زيارتييزدلي:
 پروردگارا! تو خود ميدانی كه با شناخت كامل ،قدم در اين راه نهادم و تا آخريننفس بر عقيده خود ،با تو ّكل به تو و ايماني قوي و استوار خواهم ماند و جان ناقابل
خود را تقديم خواهم كرد.
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شهيد شعبانزاده نصرآبادي:
اي خداي بزرگ! تو را شكر ميكنم كه لياقت شهادت در راه خودت را به من
عطا فرمودي.
شهيد حسین شعبانی یزدلی:
 عاجزانه از خدای متعال خواستارم که مرا ببخشد و از من راضی و در حضورخودش مرا جای دهد.
 خدایا! مرا یاری کن تا بتوانم حقایق را ببینم.شهيد علياصغر صباغيان بيدگلي:
 خدايا! چطور تح ّمل نمايم كه دوستان ،يكي يكي بروند و پَر بكشند و به سويتو بيايند و ما فقط سوز و حسرت را به دل گيريم.
 خداوندا! چگونه ميتواند كسي عاشق تو شود و دل به ما ّديات و دنيا ببندد.شهيد غالمرضا غفوري:
 خدايا! تو شاهدي كه من با عشق به تو و اسالم و قرآن و آرزوي پيروزي اسالمبه مبارزه با كفر برخاستم.
شهيد ماشااهلل کوسهستودهآرانی:
 ای خدای مهربان! اینک که برای خشنودی تو ،چه در جنگ با متجاوزین و چهدر جنگ با خویشتن در ستیزم ،آرزویم این است که شهادت در راهت را نصیب من
گردانی و مرا از بندگان خاص خودت قرار دهی.
 خداوندا! تا آنجا که میتوانم در راهت گام برمیدارم و آرزو دارم ا ّولین و آخرینسعادتم شهادت در راه و فضیلت تو باشد.
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شهيد تقي(عبّاس) مؤمنزاده:
 خدايا ،پروردگارا! تو خود ميداني كه ما چقدر مشتاق شهادتيم و ميداني كههدف ما شهادت نيست ،بلكه پيروزي در راه تو است .اگر توانستيم مي ُكشيم و اگر
نتوانستيم كشته ميشويم ولي در هر حال پيروزي با ماست.
 پروردگارا! اينك تو را شاهد ميگيريم كه آگاهانه به شهر خويش ميرويم ،برايجهاد در راه تو و در راه به تحقّق رساندن اهداف جمهوري اسالمي در سراسر دنيا.
 خدايا! به مادر ،خانواده و فرزندانم صبر و مقاومت همراه با آگاهي عطا كن كهبدانند كه« :ما اصاب من مصيبه اال به اذن اهلل»
شهيد حسين مبيني بيدگلي:
 اي خداي بزرگ ،و اي قادر متعال! تو را شُ كر و سپاس ميگويم از اين كه توفيقشناخت خودت را نصيب اين بنده حقير و ناچيز كردي .تا مو ّفقي شوم به صداي هل
من ناصر ينصرني حسين زمان لبيك گفته و به ياري دين تو بشتابم.
 اي خداي متعال! از تو ميخواهم كه شهادت در راهت را نصيب من فرمايي ووليت امام علي(ع) قرار دهي.
مرا از شيعيان ّ
 خدايا! از تو ميخواهم به من آن توفيق عطا كني كه فقط تو را به خاطر شايستگيعبادت كنم ،نه به خاطر ترس از جه ّنمت و يا به خاطر نعمتهاي بهشت و به من
توفيقي عطا كن كه برايت جهاد كنم.
 خدايا! از تو ميخواهم كه يك لحظه مرا به حال خود وامگذاري كه در همينلحظه ممكن است از راه تو منحرف و از صف بندگان خالصت خارج شوم.
شهيد حسن مح ّمديمنفرد نوشآبادي:
 خدايا! من براي ياري اسالم و رهبر و وطن عزيزمان عازم جبهه نبرد حق عليهباطل شدم.
 خدايا! اميدارم كه ما را جزو جهادكنندگان درگاهت قرار بدهي.شهيد سيّدحسين ميرحسيني:
 خدايا! براي تو ،براي حفظ اسالم و قرآن به جبهه آمدم .خدايا ياريام كن .خدايا!توفيقم بده كه براي تو كار كنم و بس.
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شهيد حسن آقامطیعی:
 الهی! تو خو شاهدی من هیچ هدفی ندارم جز اسالم.وصيتنامه شهيد عليمح ّمد مقصودي ديزچهفيني:
فرازي از ّ
 خداوندا! شُ كر كهما راه گمكردگانرا هدايت كردي و براي ما پيري فرستاديتا در گرداب هولناك مصائب ما را ناخدا باشد.
مقرر مفرما ما را همچون كوفيان به ظاهر
خداوندا! ما را از ناسپاسان نعمت رهبري او ّ
مسلمان و ا ّما در انديشه و درون ضداسالم و ّ
خط واليت علي بن ابيطالب قرار مده.
شهيد ابوالفضل نوروزپور بيدگلي:
 خدايا ! من از دنيا وارستهام .از همه چيز خود دست شستهام .دليلي ندارد كهتسليم ظلم و كفر شوم و خدا را به طاغوت بفروشم .من ميسوزم تا راه حق را
روشن كنم و همه قيد و بندها را بريدهام كه آزادانه در معركه حيات جوالن دهم.
 خدايا! مرا از بالي غرور و خودخواهي نجات ده تا حقايق را ببينم و جمال زيبايتو را مشاهده كنم.
 خدايا! پستي دنيا و ناپايداري روزگار را هميشه در نظرم جلوهگر ساز تا فريبزرق و برق عالم ،مرا از ياد تو دور نكند.
 خدايا ! اينجا (جبهه) چه جايي است .اينجا از دانشگاه اخالق باالتر است.زيرا اينان را كه من در اينجا مشاهده ميكنم ،انسانهاي معمولي نيستند .هر يكي
از آنها دنياي اخالق و عرفانند و حيف كه هركدام از آنها يكي پس از ديگري
مسئوليت
به سوي معبودشان پَر ميكشند و دوباره تنها ميمانيم و بر ما ميماند
ّ
سنگين خونشان.
 بار الها! در عزاي عزيز زهرا گفتم كه حسين جان من عاشق تو هستم و اي كاشدر كربال بودم و در راه امام حسين(ع) شهيد ميشدم .شُ كر تو را كه مرا مو ّفق كردي
در زمان فرزند عزيز امام حسين(ع) ،حضرت مهدي(عج) در انقالبي كه به فرماندهي
نائب حضرتش بود شركت كنم .اي مردم عزيز و مقاوم و شهيدپرور در سختيها و
كمبودها و نارسایيها صبر كنيد .مانند پيامبر و ياران او كه سه سال در شعبابوطالب
با تمام سختيها و مشكالت صبر كردند و اگر صبر نداشته باشيد ،نخواهيد توانست
اسالم و انقالب و قرآن و عزاي امام حسين را حفظ كنيد.
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ضما مئ
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شهید احمد قندیانی(داماد خانواده شهید پرور قاسمپور)

از راست :سرداران شهید سیدعلیرضا بنیطباء و غالمرضا شاه میرزایی
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نشسته :شهید مصطفی امیدی بیدگلی
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شهیدان ایستاده از راست :شهید احمد قندیانی ،شهید حسین انباری و شهیدعباس قندیانی
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سردارشهید علی اکبر صالحی آرانی در کنار شهید مظلوم آیتاهلل بهشتی در سفر به آران و بیدگل 1360
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جمعی از رزمندگان شهرستان آران و بیدگل در قالب سپاهیان حضرت محمد(ص) جهت اعزام به
جبهههای حق علیه باطل
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از راست :پاسدار شهید مجید کریم پناه در کنار جانباز فداکار محمدجاویدنیا در جمع گردان امام حسن مجتبی(ع) لشکر 14
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نسشته از چپ :شهیدان دخیل دارچینی
ایستاده از چپ :ابوالفضل عباسی آرانی در جمع رزمندگان گردان امام محمد باقر(ع) لشکر  14امام حسین(ع) قبل از
عملیات کربالی 1365 - 4

شهید علی جاویدنیا آرانی با بدنی مجروح در عملیات بدر در خط مقدم جبهه

404

حضور سردار شهیدحاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14امام حسین(ع) در گردان امام محمد باقر
در کنار شهیدان حاج شیخ جواد قاسمپور و حسینعلی فخری در جمع رزمندگان اسالم

(ع)

ایستاده از راست :شهیدان رضا گلشن -حسن پهلوانزاده -حسین مرنجانیان -شهید حسین خندانپور
نشسته از راست :شهیدان مجید کریمپناه -علی طالبی در جمع عدهای از بسیجیان و پاسداران آران و بیدگل
405

نشسته ازچپ :شهیدان ماشااهلل خلیفه ،سیدمحمد یاجدی و عبدالکریم دست فروش

نسشته از راست :شهیدان علی اکبر غیرتی و جواد عنایتی در جمع عدهای از دوستان دبیرستانی

406

ایستاده :شهید احمد زمینی
نشسته از راست :شهیدان حاج شیخ جواد قاسمپور و محمدعلی قاسمپور

حضور سردارشهیدحاج حسین خرازی فرمانده لشکر 14امام حسین(ع) در جمع رزمندگان اسالم و کاروان حلیمپزی
شهرستان آران و بیدگل مستقر در جبهههای غرب -پادگان هفتم تیر سنندج

407

از راست :شهیدان نعمتاهلل خانی ،احمدعلی بیابانپور و احمد(عبداهلل) صالحی در جمع عدهای از رزمندگان گردان
امام محمدباقر(ع) لشکر  14امام حسین(ع) قبل از عملیات کربالی1365 - 4

تشکر و قدردانی:
از کلیه برادران و خواهران ارجمندی که ما را در تهیه و چاپ جلد پنجم
کتاب طائران قدسی یاری کردند به خصوص آقایان حاج محمد سپاسگزار،
حاج عباس دهقانی ،احمد ارباب(بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان آران
و بیدگل) و برادران حاج سیدجواد تکیه ،حاج رحمتاهلل صفرآهنگ ،حاج
حسین صفرآهنگ ،سیدمیرعلی محمدنژاد ،حجتاالسالم شیخ علی حسینپور،
سرکارخانمها زینب حدادی و ندا اسمعیلی ،مخصوص ًا خانواده معظم شهدای
شهرستان آران و بیدگل تشکر و قدردانی میشود .در ضمن کلیه مطالب این
کتاب بر روی سایت  www. setareganekavir.comقابل مشاهده
است.
مجمع رزمندگان ثاراهلل شهرستان آران و بیدگل
بهمن 91
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